ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE
JUNY DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia disset de juny
de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
SECRETARI:
Jordi Cabré i 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 DEL SERVEI D’AMBULÀNCIES PER DONAR
COBERTURA ALS ACTES PROGRAMATS AMB MOTIU DE LA REVETLLA
DE SANT JOAN I LA CELEBRACIÓ DE L’OPEN BTT.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCESSOS
PELS ACTES PROGRAMATS AMB MOTIU DE LA REVETLLA DE SANT
JOAN.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC 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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Nuñez.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:

JOAN MORLÀ I MENSA
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE JUNY DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de juny de 2021, 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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que avui hi ha previst un petit acte commemoratiu amb la Colla Vella
dels Xiquets de Valls per l’actuació castellera del 24 d’agost de 2019 que van
descarregar el primer 2 de 8 net. Consistirà en la descoberta de la placa que
s’ha posat a la façana de l’ajuntament i que deixa constància de la fita.

JORDI CABRE MARTORELL
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2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.
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- Informar també que demà divendres dia 18 del corrent està prevista la
inauguració del Centre d’Interpretació del Riu Gaià. Han confirmat l’assistència
nombroses autoritats.
- Finalment informar que el dia 19 del corrent es reprèn el servei del bar
restaurant de la Torre d’en Guiu.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/511,
DE 4 DE JUNY, D’APROVACIÓ DE LES NÒMINES DELS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT, CORRESPONENTS A LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY DE 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el decret de l’alcaldia 2021/511, de 4 de juny:
“Incoat l’expedient per a l'autorització de la despesa relativa a les nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament corresponents a la paga extraordinària juny
de 2021, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries,
corresponents a les diferents situacions administratives i serveis o treballs
extraordinaris del personal.
Atès el contingut de les bases 17 i 18 de les d’execució del pressupost per l’exercici de
2021, que es transcriuen a continuació:
“Base 17. Nòmina del personal.
Els crèdits de personal previstos en el pressupost es lliuraran, salvant disposició
expressa en contra, en dotze parts i mesos vençuts.
A les nòmines s'hi acreditarà el pagament amb la signatura de l'interessat o
transferències bancàries mitjançant diligència de l'entitat, anotant-s'hi els
descomptes per l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quotes de
Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior
formalització reglamentària.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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El pagament dels havers de personal actiu i passiu s'efectuarà per transferència
als comptes oberts en Bancs i Caixes d'Estalvis designades per escrit pel
funcionari o empleat.
Base 18. Gestió de la despesa en matèria de personal.
1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 del pressupost, es farà d’acord
amb les regles següents:
I. L’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Ple suposa
l’autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l’import corresponent als llocs de treball ocupats
efectivament s’ha de fer el document “AD” en començar l’exercici.

JOAN MORLÀ I MENSA

III. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les
liquidacions d’endarreriments originen la tramitació de successius documents
“AD” pel mateix import que el que es preveu que s’haurà de satisfer en el temps
que resti d’exercici.
IV. Pel que fa a les quotes de seguretat social, en iniciar-se l’exercici s’ha de
tramitar el document “AD” pel mateix import que el de les cotitzacions previstes.
Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos
d’aquell document.
V. En relació a la resta de les despeses del capítol 1 si són obligatòries, i
conegudes a principis d’any, s’ha de tramitar el corresponent document “AD”.
VI. Si les despeses fossin variables, d’acord amb les activitats que faci la
corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, s’han de
gestionar d’acord amb les normes generals, que recullen aquestes bases.
VII. Malgrat tot i a efectes d’agilitat es podran efectuar totes les fases de la
despesa agrupades.”
Examinada la documentació que acompanya la proposta de nòmines dels
empleats públics de l’ajuntament, elaborada per Sugranyes Assessors SL de
conformitat amb l’acord de la Junta de Govern local de data 14 de juny de 2018
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II. Les nòmines mensuals fan la funció de document “O”, el qual s’ha d’elevar a
l'alcalde a l’efecte d’ordenació del pagament.
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i vist l'informe del Secretari-Interventor, en el qual es manifesta que existeix
consignació pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del
pressupost municipal 2021.
De conformitat amb l'establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència, resolc:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.

Aprovar i autoritzar la despesa corresponent a les nòmines de la paga
extraordinària de juny de 2021, i la fiscalització i el pagament de la
despesa per part de l’interventor amb el següent desglossament:
Cost total empresa:
Cost seguretat social empresa:
Cost total brut empleats:
Líquid a percebre pels empleats:

58.083,14 €
0,00 €
58.083,14 €
49.653,03 €

Segon.

Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals, a l'efecte de practicar les anotacions comptables
corresponents a la present autorització.

Tercer.

Donar compte d’aquest decret al Ple i a la Junta de Govern Local per
a la seva ratificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2021/511, de 4 de juny, d’aprovació de les nòmines corresponents a la paga
extraordinària de juny de 2021 dels empleats públics de l’ajuntament.

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONSTITUCIÓ I ORDRE DE LA BORSA
DE TREBALL DE BIDELL/CONSERGE DELS EDIFICIS I INSTAL•LACIONS
MUNICIPALS I/O OPERARI A LA PISCINA MUNICIPAL, AMB CARÀCTER
TEMPORAL I MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
Es dona compte de la següent proposta:
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JORDI CABRE MARTORELL

ORDRE DE
LA BORSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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17
18
19
20
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Havent finalitzat les proves selectives de la convocatòria de constitució d’una
borsa de treball de personal bidell/conserge dels edificis i instal·lacions municipals
i/o operari a la piscina municipal, amb caràcter temporal i mitjançant concurs
oposició lliure, amb núm. d’exp. 2021.441, 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 i per ordre de major
a menor puntuació:
DNI

PUNTS

***9404**
***9653**
***1898**
***8709**
***9442**
****3643*
***7354**
***3705**
***5768**
***1320**
***6076**
***0054**
***5900**
***7684**
***6497**
***3344**
***2797**
***2437**
***8949**
***9668**

5,50
5,25
5,00
4,50
4,00
3,75
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,00
1,60
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
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I han quedat exclosos del procés selectiu, els aspirants que a continuació es
detallen, per no haver superat la fase d’oposició:
DNI
***5007**
****8310*
***9711**

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb el mateix apartat de la mateixa base onzena “L’alcaldia aprovarà
la creació de la borsa de treball on constarà l’ordre dels aspirants presentats de
major a menor puntuació a efectes de poder facilitar la crida per ocupar les
places”.
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, 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.
Atès que 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.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar la constitució de la borsa de treball de personal bidell/conserge
dels edificis i instal·lacions municipals i/o operari a la piscina municipal,
amb caràcter temporal, mitjançant concurs oposició lliure, formada per
les persones següents i pel següent ordre:
ORDRE DE

DNI

PUNTS

JORDI CABRE MARTORELL
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Atenent al fet que en l’apartat a) de la base onzena de les bases específiques
reguladores de la convocatòria s’estableix que “a) El tribunal donarà trasllat a
l’Alcaldia dels resultats que s’hagin produït i de proposta de creació de la borsa
de treball d’acord amb les puntuacions obtingudes pels aspirants”.
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JOAN MORLÀ I MENSA

***9404**
***9653**
***1898**
***8709**
***9442**
****3643*
***7354**
***3705**
***5768**
***1320**
***6076**
***0054**
***5900**
***7684**
***6497**
***3344**
***2797**
***2437**
***8949**
***9668**
***5007**
****8310*
***9711**

5,50
5,25
5,00
4,50
4,00
3,75
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,00
1,60
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
EXCLÓS
EXCLÓS
EXCLÓS

Aquesta borsa tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2023
d’acord amb la base tretzena de les bases reguladores aprovades,
termini que podrà ser prorrogable. Exhaurida la seva vigència, els
aspirants decauran en tots els seus drets derivats de la superació del
procés de selecció.
Segon.

Declarar exclosos del procés selectiu els aspirants que a continuació
es detallen, per no haver superat la fase d’oposició:
DNI
***5007**
****8310*
***9711**
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LA BORSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Tercer.

JOAN MORLÀ I MENSA

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de
conformitat amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
es podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte
dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la resolució a
l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una
disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat, de conformitat amb allò que disposa l’article 117 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Si transcorregués un mes des del dia
següent al de la interposició del recurs de reposició sense que
aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació. En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació
per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que
estimi procedent.

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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Quart.

Publicar el present acord a la seu electrònica de l’ajuntament, per al seu
coneixement.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10

5. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS (EXP. 2019.03).

JOAN MORLÀ I MENSA

ANTECEDENTS:
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat
anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini
legalment establert per a la interposició de recurs especial en matèria de
contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les
empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest
Consorci va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre
d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules
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4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat
anterior.
5.- L’ajuntament del Catllar es troba adherit al sistema d’adquisició centralitzada
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ADM) i del Consorci Català
per Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits per la mateixa i amb les empreses adjudicatàries.
És per això que es considera convenient adherir-se a l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica mitjançant la Central de Compres de l’ACM
per tal d’obtenir millors preus en la contractació de l’energia elèctrica.
Fonaments de Dret:
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
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administratives particulars del procediment amb número de referència
2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta
electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva.
Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va
adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el
millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules
de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per
tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà
adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i
l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.
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Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03).

JOAN MORLÀ I MENSA

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim
de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables
de Llei d’organització comarcal.
Vist que 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.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents,
ACORDS
Primer.

Disposar l’adhesió de l’ajuntament del Catllar al contracte 2019.03-D1
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una
durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que
es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.

JORDI CABRE MARTORELL
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Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
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Segon.

Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels
punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’ajuntament del
Catllar, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA
ENERGIA SAU
Núm.
1

CUPS
ES0031406313849001AF0F

2

TARIFA*
2.0A
2,0A

ES0031406313783001PV0F
3

2.0A
ES0031408483282001QM0F

JOAN MORLÀ I MENSA

2.0A

5

ES0031406316610001DH0F
ES0031408522708001TA0F

20DHA

6

ES0031406317396001MQ0F

20DHA

7

ES0031406314437001SN0F

20DHA

8

ES0031406310439001TX0F

20DHA

9

ES0031406325324001TP0F

20DHA

10

ES0031406321926001JM0F

2.0A

11
12

ES0031408529504001CD0F
ES0031408538264001DE0F

2.0A
2.0A

13

ES0031408157566001BT0F

20DHA

14
15
16

ES0031408218143001VZ0F
ES0031406323965002TX0F
ES0031408273506001QJ0F

20DHA
2.0A
2.0A

17

ES0031406326081001TD0F

21DHA

18

ES0031406324725001SC0F

21DHA
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4

Ubicació (opcional)
MAGATZEM CAMI DE LA
FONT
MAGATZEM PRAT DE LA
RIBA
SEMÀFOR
CARRETERA
SANTES CREUS
LOCAL
CARRER
DEL
REQUET
VIAL
CENTRE
PENITENCIARI MAS ENRIC
ENLLUMENAT
MAS
DE
CARGOL
ENLLUMENAT PÚBLIC EL
MÈDOL
ENLLUMENAT
PÚBLIC
PINALBERT
ENLLUMENAT AVDA. DE
CATALUNYA
ENLLUMENAT PÚBLIC COLL
DE TAPIOLES
ERMITA SANT RAMON
MAGATZEM CAMÍ VELL DE
L'ESTACIÓ
ENLLUMENAT ROTONDA EL
MÈDOL
ENLLUMENAT CASTELL
CONSULTORI MÈDIC
ENLLUMENAT PÚBLIC
PARC DE LLEVANT 2
ENLLUMENAT CARRER DE
FRANÇA I CAMPANAR
ENLLUMENAT CARRETERA
LA RIERA
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19
20
21

ES0031406312984001EZ0F
ES0031406316546001XG0F
ES0031408037136001NR0F

21DHA
21DHA
21DHA

22

ES0031406326424001DX0F

21DHA

23

ES0031406324245001FF0F

?

24

ES0031408150711001RN0F

21DHA

25

ES0031408514079001WM0F

2.1A

26

ES0031406317888002FR0F

2.1A

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A,
2.1DHA i 2.1DHS
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA
ENERGIA SAU

JOAN MORLÀ I MENSA

CUPS

TARIFA*

1
2
3

ES0031406313752001VK0F 3.0A
ES0031406322606001TX0F 3.0A
ES0031408514081001CG0F 3.0A

4

ES0031408514083001SA0F

3.0A

5

ES0031408192022001SE0F

3,0A

6

ES0031406323242001YZ0F

3.0A

7
8
9

ES0031408432945002QR0F 3,0A
ES0031406321096001JY0F 3.0A
ES0031406326052001GN0F 3.0A

10

ES0031406326051001FR0F

3.0A

11

ES0031408030441001JW0F

3.0A

Ubicació (opcional)
AJUNTAMENT
CAMP DE FUTBOL
ENLLUMENAT PÚBLIC LA
CATIVERA 2
ENLLUMENAT PÚBLIC LA
CATIVERA 3
ENLLUMENAT PÚBLIC PARC
DE LLEVANT
DEPURADORA
MAS
DE
PALLARÈS
LLAR D'INFANTS
TORRE D'EN GUIU
ENLLUMENAT
ESPLAI
TARRAGONÍ 2
ENLLUMENAT
ESPLAI
TARRAGONÍ 3
ENLLUMENAT MAS VILET
DELS PINS
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Núm.

Firma 1 de 2

POU DE LA FARGA
ENLLUMENAT EIXAMPLE
ENLLUMENAT CTRA.
TARRAGONA / JARDÍ
CARRER DE FRANÇA
ENLLUMENAT MASIA
BORONAT
ENLLUMENAT PÚBLIC LA
BONAIGUA
ENLLUMENAT PÚBLIC MAS
D'ENRIC
ENLLUMENAT PÚBLIC LA
CATIVERA 1
ENLLUMENAT PÚBLIC
RESIDENCIAL 5
ESTRELLES 2
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12

ES0031408087362001QG0F 3.0A

13

ES0031406326050001DJ0F

3.0A

14

ES0031406317888001FT0F

3.0A

15

ES0031406313847001PP0F

3,0A

16

ES0031406317025001KY0F

3.0A

17

ES0031408432945001QT0F

3,0A

18

ES0031406323965001TD0F

3.0A

ENLLUMENAT PÚBLIC PINS
MANOUS 3
ENLLUMENAT
ESPLAI
TARRAGONÍ 1
ENLLUMENAT
PÚBLIC
RESIDENCIAL 5 ESTRELLES
INSTITUT ESCOLA L'AGULLA.
SECUNDARIA
ENLLUMENAT NUCLI URBÀ (I
PART DE L'AJUNTAMENT)
INSTITUT ESCOLA L'AGULLA.
PRIMARIA
EDIFICI CENTRE CULTURAL

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A

JOAN MORLÀ I MENSA

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de
dades (document Word) que inclou les dades del titular, les dades de
contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de
pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot
moment les publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les
actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants de les
subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu
la clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars del
procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els
plecs, són fixats per la regulació vigent.
Tercer.

Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de
228.500 € (dos-cents vint-i-vuit mil cinc-cents euros) que s’imputarà,
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S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents
Excel) que inclou totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes
d’evitar errades de transcripció.
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dins del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a la partida
pressupostària núm.: 22100.
16

Quart.

Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària
a Av. Vilanova, núm. 2-10, 08018 Barcelona, empresa adjudicatària
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Cinquè. Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través
d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la
resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat
que siguin preceptius.

15/07/2021 Alcalde

Sisè.

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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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 Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE PART DE LA FINCA
CADASTRAL 5995701CF5569N0001ES, D’ACORD AMB L’OFERIMENT
REALITZAT PER LA PROPIETAT, CORRESPONENT A VIALITAT I ZONA
VERDA DEL SECTOR 8 DEL POUM, EL MÈDOL.
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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L’empres propietària del terreny, PAVIMENTS DAVICAR, SL, amb NIF
B55708796, amb domicili al Passeig de l’Estació, número 2-4, de
Torredembarra, i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al tom 3016, foli
221, foli T-51469, mitjançant el seu legal representant, Sr. Josep Oriol Roca
Isart, administrador únic, d’acord amb l’escriptura de constitució de la societat,
atorgada davant el notari de Tarragona, Sr. Martin Garrido Melero en data 9 de
maig de 2017 i amb el número 834 del seu protocol, ha proposat la cessió dels
terrenys que ara es descriuen, de forma voluntària i gratuïta per a l’ajuntament:
- Parcel·la resultant de la parcel·lació que consta a l’antecedent primer:
“Parcel·la situada al terme del Catllar, a l’àmbit del sector El Mèdol, de cabuda
nou-cents noranta-tres metres quadrats (993,0 m2). Limita al nord amb
l’Avinguda dels Països Catalans, a l’est amb el sector SND-101 (Mèdol-Esplai),
al sud amb la parcel·la adjudicada número 2 del mateix projecte de
reparcel·lació i a l’oest amb el carrer Frederic Mompou”. Valorada a exclusius
efectes fiscals amb 500 euros.
Segons amidament alternatiu la superfície és de 994,22 m2. Percentatge sobre
el total del solar: 14,58% o 14,59%.
- Terreny resultant de la parcel•lació que consta a l’antecedent primer: terreny
d’una superfície de cent quaranta metres i un decímetre quadrats (140,1 m2).
Limita al nord amb l’Avinguda dels Països Catalans, a l’est amb sistema viari,
al sud amb la finca resultant de la parcel·lació numeral 8i a l’est amb el carrer
de Frederic Mompou. Valorada a exclusius efectes fiscals amb 100 euros.
Segons amidament alternatiu la superfície és de186,16 m2. Percentatge sobre
el total del solar: 2,06% o 2,72%.
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Mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/619, de 31 de juliol de 2019 es va atorgar
llicència de parcel·lació a la societat Paviments Davicar, SL, (exp. 2019/757),
per fer la divisió en 8 parcel·les i a la cessió de dues zones, una destinada a
sistema viari i l’altre a espais lliures/zones verdes, de la parcel·la situada al
carrer Frederic de Mompou, de la urbanització El Mèdol, (RC
5995701CF5569N0001ES), d’aquest municipi, d’acord amb el projecte de
parcel·lació de Vimworks Arquitectes, SCP, signat digitalment per l’arquitecte
Josep Vilardaga Garcia-Cascon, de data 17 de juliol de 2019.
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S’ha obtingut un certificat de domini i càrregues de la finca de referència, el qual
acredita la titularitat del cedent i que la finca està lliure de càrregues i
gravàmens.
La població oficial de dret del Municipi és de 4.557, referida a 1 de gener de
2020, essent aquesta la darrera publicada per l’Institut Nacional d’Estadística
en aquests moments, i per tant inferior a 5.000 habitants

JOAN MORLÀ I MENSA

Considerant que és una forma d'adquisició de béns per les entitats locals
sotmesa en el seu règim jurídic al Dret Privat, exigeix que la donació sigui
elevada a escriptura pública autoritzada per notari, així com la seva acceptació.
La cessió proposada constitueix una adquisició de caràcter lucratiu, no sotmesa
a cap restricció a menys que l'adquisició per aquest títol comporti l'assumpció
per la corporació de condició, càrrega o gravamen onerós, cas en què només
podrà ser acceptada quan el valor del bé objecte de la cessió gratuïta,
determinat mitjançant taxació pericial, sigui superior al d'aquells, de conformitat
amb els Articles 206.2 del TRLMRLC i 31.1 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.
L’article 31.2 del Reglament de Patrimoni estableix que no es considera
gravamen l'assenyalament pel cedent d'un destí del bé per a l'ús general o el
servei públic de la competència de l'entitat local receptora, ni les inversions que
aquesta hagi de realitzar pel dit motiu.
Tenint en compte les determinacions dels articles 67 i 206 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 28, 29 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual es va aprovar el Reglament de Béns de les entitats locals de Catalunya,
l'article 633 del Codi Civil i l’article 531-12 del Codi Civil de Catalunya, Llei
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.
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Es tracta d'una adquisició a títol lucratiu per part de l’Ajuntament, no sotmesa a
cap tipus de condició per part dels cedents. Així les coses, les inversions a
realitzar per l’ajuntament no suposen jurídicament gravamen o càrrega
onerosa.
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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.
Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.

Segons amidament alternatiu la superfície és de 994,22 m2.
Percentatge sobre el total del solar: 14,58% o 14,59%.

JOAN MORLÀ I MENSA
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- Parcel·la situada al terme del Catllar, a l’àmbit del sector El Mèdol,
de cabuda nou-cents noranta-tres metres quadrats (993,0 m2). Limita
al nord amb l’Avinguda dels Països Catalans, a l’est amb el sector
SND-101 (Mèdol-Esplai), al sud amb la parcel·la adjudicada número
2 del mateix projecte de reparcel·lació i a l’oest amb el carrer Frederic
Mompou”. Valorada a exclusius efectes fiscals amb 500 euros.

- Terreny d’una superfície de cent quaranta metres i un decímetre
quadrats (140,1 m2). Limita al nord amb l’Avinguda dels Països
Catalans, a l’est amb sistema viari, al sud amb la finca resultant de la
parcel·lació numeral 8i a l’est amb el carrer de Frederic Mompou.
Valorada a exclusius efectes fiscals amb 100 euros.
Segons amidament alternatiu la superfície és de186,16 m2.
Percentatge sobre el total del solar: 2,06% o 2,72%.
Segon.

Disposar que es formalitzi la donació en escriptura pública.

Tercer.

Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per concórrer en legal representació de l'ajuntament a la subscripció

JORDI CABRE MARTORELL
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Acceptar la cessió voluntària i gratuïta a proposta del Sr. Josep Oriol
Roca Isart, administrador únic de la societat PAVIMENTS DAVICAR,
SL, dels terrenys que seguidament es relacionen i que ja han estat
descrits a la part enunciativa d’aquest acord, resultants de la
parcel·lació de de la parcel·la situada al carrer Frederic de Mompou,
de la urbanització El Mèdol, RC 5995701CF5569N0001ES, d’aquest
municipi:
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d'aquesta escriptura publica d’acceptació, així com per a quants actes
i gestions exigeix l'execució d'aquest acord.
20

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma i, una
vegada atorgada l’escriptura notificar la titularitat dels terrenys a
BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona i a la Gerència
Territorial del Cadastre de Tarragona.

JOAN MORLÀ I MENSA

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 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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’AMBULÀNCIES PER
DONAR COBERTURA ALS ACTES PROGRAMATS AMB MOTIU DE LA
REVETLLA DE SANT JOAN I LA CELEBRACIÓ DE L’OPEN BTT
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament, per tal de donar cobertura sanitària adient a la celebració de la
Revetlla de Sant Joan i l’Open BTT d’enguany, creu necessària la contractació
del servei d’ambulàncies que tot seguit es detalla:

JORDI CABRE MARTORELL
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Cinquè. Si es vol impugnar el present acord, 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 de l'endemà de la seva notificació.
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Código Seguro de Validación

05425fa568c94794aff30b9b077b8e05001

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

- Ambulància de suport vital bàsic per la nit de Sant Joan, de les 18.30 h del 23
de juny a l’1.30 h del 24 de juny. (7 hores)
- Ambulància medicalitzada per la celebració e l’Open BTT el proper 4 de juliol
de 8.00 h a 14.00 h.
Per la realització d’aquest servei, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquest tipus de servei:

JOAN MORLÀ I MENSA

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un 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.
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 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 de
serveis d’import inferior a 15.000 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 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JORDI CABRE MARTORELL
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- Ambulàncies Ponent SL (Ambulàncies del Tarragonès): Presenta un
pressupost per un import total de 1.152,5 € (mil cent cinquanta-dos euros
amb cinquanta cèntims d’euro), exempts d’IVA.
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JOAN MORLÀ I MENSA
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15/07/2021 Alcalde

Primer.

Adjudicar la contractació del servei d’ambulàncies per donar
cobertura sanitària als actes programats per la Revetlla de Sant Joan
i la celebració de l’Open BTT, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Ambulàncies Ponent SL, amb NIF 39704562F,
per un import total de 1.152,5 € (mil cent cinquanta-dos euros amb
cinquanta cèntims d’euro), exempts d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de 1.152,5 € (mil cent
cinquanta-dos euros amb cinquanta cèntims d’euro), amb càrrec a les
partides 338-22611 i 341-22610 del pressupost municipal per
l’exercici 2021.

Tercer.

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

Quart.

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.

Cinquè. 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.

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCESSOS
PELS ACTES PROGRAMATS AMB MOTIU DE LA REVETLLA DE SANT
JOAN.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament creu escaient i necessària la contractació de dos controladors
d’accessos pels actes programats amb motiu de la revetlla de Sant Joan, que
es duran a terme entre les 18.30 h del 23 de juny a l’1.30 h del 24 de juny (7
hores).

JOAN MORLÀ I MENSA

Servicios Auxiliares Arena: Presenta un pressupost per un import total de
294,00 € (dos-cents noranta-quatre euros), més 61,74 € (seixanta-un euros
amb setanta-quatre cèntims d’euro ) en concepte d’IVA.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès un 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.
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 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 de
serveis d’import inferior a 15.000 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Per la realització d’aquest servei, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades en aquest tipus de servei:
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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 €.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Adjudicar la contractació del servei de dos controladors d’accessos
pels actes programats amb motiu de la revetlla de Sant Joan,
mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa Servicios
Auxiliares Arena, amb NIF B55762025, per un import total 294,00 €
(dos-cents noranta-quatre euros), més 61,74 € (seixanta-un euros
amb setanta-quatre cèntims d’euro ) en concepte d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de tres-cents cinquanta-cinc
euros amb setanta-quatre cèntims d’euro (355,74 €), amb càrrec a la
partida 338-22611 del pressupost municipal per l’exercici 2021.

Tercer.

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

Quart.

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.

Cinquè. 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.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap

25

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC
DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2021 es va iniciar
l’expedient de contractació del servei de socorrisme per la piscina municipal de
la Torre d’en Guiu per al període dels estius de 2021 a 2023, mitjançant
procediment obert amb tramitació simplificat sumari, per un import de licitació
de 30.000,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 24.793,38 €,
pressupost net, i 5.206,62 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al
tipus del 21%.
En data 1 de juny de 2021 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de
licitació per participar en el procediment.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes de la licitació esmentada, en data
16 de juny de 2021, es procedeix a l’obertura del sobre únic digital que, d’acord
amb el que s’estableix a la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP) del contracte de serveis, havia de contenir la declaració
responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant el criteris
automàtics, a valorar les ofertes presentades i a establir la relació definitiva de
candidats que és la següent:
1 SOCORRISTAS PROFESIONALES SCP
2 SAMU/SALVADOR CEDRAN
3 BLUE ALFA SAFETY SL
Comprovat que compleixen els requisits establerts al PCAP, escau admetre les
proposicions presentades.
Un cop revisades i avaluades les propostes presentades i aplicats els diferents
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Es dona compte de la següent proposta:
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EMPRESA
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SOCORRISTAS
PROFESIONALES SCP
SAMU/SALVADOR
CEDRAN
BLUE ALFA SAFETY SL

PREU
OFERTAT

P. Preu

P.
Millores

P. Total

28.314,00 €

39,68

30,00

69,68

27.025,35 €

70,00

30,00

100,00

28.815,30 €

27,88

30,00

57,88

En conseqüència, escau proposar com a oferta més avantatjosa la presentada
per la societat SAMU/SALVADOR CEDRAN, amb NIF 45834098C, i per import
de vint-i-dos mil tres-cents trenta-cinc euros (22.335,00 €), més quatre mil siscents noranta euros amb trenta-cinc cèntims d’euro (4.690,35 €) en concepte
d’IVA, essent el total de vint-i-set mil vint-i-cinc euros amb trenta-cinc cèntims
d’euro (27.025,35€).
FONAMENTS DE DRET
a) 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. Articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les
Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
administracions Públiques de Catalunya.
d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la LMRLC.
e) 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
f) 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, en allò que no s’oposi a la LCSP.
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JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, s’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica i professional, l’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu
digital i s’avaluarà d’acord als criteris avaluables mitjançant fórmules establerts
en el Plecs de clàusules administratives particulars. La valoració de les ofertes
es podrà realitzar de forma automàtica mitjançant dispositius informàtics. Les
ofertes presentades i la seva documentació serà accessible amb mitjans
informàtics des del moment de l’adjudicació del contracte.
No es requerirà la constitució de garantia definitiva i la formalització del
contracte es podrà efectuar mitjançant la firma de l’acceptació pel contractista
de la resolució d’adjudicació.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, segons el
que estableix 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 de l’alcaldia però, en virtut de la delegació
efectuada mitjançant decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol, l’òrgan
competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Adjudicar el contracte del servei de socorrisme per la piscina
municipal de la Torre d’en Guiu per al període d’estiu de 2021 a 2023

JORDI CABRE MARTORELL
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g) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures del Sector Públic, i resta de
normes concordants.
h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei
57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern
local, que la modifica .
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Admons.
Públiques.
j) Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
k) Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic
d’empreses Licitadores de la Generalitat.
l) Llei 3/04, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
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a l’empresa SAMU/Salvador Cedran, amb NIF 45834098C, per
l’import que es detalla tot seguit, i amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovats, que formaran part de la
documentació contractual:
22.335,00 €
4.690,35 €
27.025,35 €

Segon.

El pagament del servei es realitzarà mitjançant la presentació de la
corresponent factura de forma mensual, prorratejant l’import adjudicat
amb la indicació de la part que correspongui a l’impost sobre el valor
afegit i d’acord amb allò establert en el Plec de clàusules
administratives particulars.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en
el procés de contractació, 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
En quant a l’empresa adjudicatària, advertir-la que la formalització del
contracte s'efectuarà mitjançant l’acceptació de la notificació
d’adjudicació, que haurà de ser retornada a l’ajuntament, signada
digitalment per l’adjudicatari dins els tres dies hàbils següents al de la
recepció de la notificació .
Quart.

Disposar la despesa de nou mil vuit euros amb quaranta-cinc cèntims
d’euro (9.008,45 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34222715 del pressupost de l’any 2021 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.
Sisè.

Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l'Impost sobre el Valor Afegit.”

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.
Abstencions: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
10. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
I quan passen cinc minuts de les 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.

14/07/2021 Secretari-Interventor
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Vots en contra: cap
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