ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE
JULIOL DE 2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quinze de julil
de l’any 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 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 8 DE JULIOL DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de juliol 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
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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:

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb aquest tràmit realitzat ja es poden iniciar les obres. Resta confirmar quina
serà l’empresa adjudicatària i quan iniciaran els treballs. Demanarem a
l’Agència Catalana de l’Aigua que ens confirmi aquests extrems.
- Tant ahir com avui la Sra. Teresa Pallarès, delegada del Govern a Tarragona
ha convocat als alcaldes a sengles reunions urgents i telemàtiques per tractar
la situació de l’evolució de la pandèmia i la nova onada de contagis amb els
màxims representants del Departament tant a nivell provincial com de
Catalunya, com ara la sra. Meritxell Budó, secretària d’Atenció Sanitària i
Participació, per delegació del conseller de Salut.
Les dades preocupen i molt. S’ha comentat la mesura del confinament
municipal nocturn selectiu segons incidència i els municipis confrontants hem
manifestat lo possibilitat que els menys solidaris amb la mesura abandonin el
seu municipi per fer festes als nostres pobles. Ens han garantit el suport de
Mossos d’Esquadra per evitar aquestes conductes amb un operatiu adequat a
les necessitats.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REMESA
CORRESPONENT AL MES DE JULIOL DE 2021 (2).

DE

FACTURES

Es dona compte de la següent proposta:
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- Informar que en data 14 de juliol de 2021 s’han signat les actes de pagament
i d’ocupació per a les expropiacions derivades de l’execució del projecte de la
connexió de les aigües residuals al nucli de la Bonaigua al sistema de
sanejament d’Altafulla.
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En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
d’aprovació núm. 13 – REMESA DE FACTURES JULIOL 2021 (2) per un import
de 42.424,99 €.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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Vist el que estableixen la base 13ena i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal 2021, en quant a l’autorització, disposició i reconeixement
previ de la despesa.
Vistes les competències que l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local confereix a l’alcaldia i la delegació de
facultats d’aquesta a favor de la Junta de Govern Local efectuada mitjançant
decret 2019/532, de 5 de juliol.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació d’aprovació núm. 13 – REMESA DE FACTURES JULIOL
2021 (2) i que ascendeix l’import total de 42.424,99 euros.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per la seva
executivitat.

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 LA REALITZACIÓ D’ESTADA A
L’EMPRESA PER PART D’UNA ALUMNA DE L’INSTITUT PONS D’ICART
DE TARRAGONA.

JOAN MORLÀ I MENSA

La col·laboració en la formació de les persones sempre ha estat un dels
baluards de l’ajuntament, especialment entre els joves. Amb aquesta premissa
de base i entre d’altres exemples, es va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’ajuntament en relació amb el projecte de servei comunitari
amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats
al servei de la comunitat mitjançant la implementació de la metodologia
d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.
També i com en anteriors ocasions, l’ajuntament participa del projecte Estada
a l’empresa que consisteix en la realització d’unes pràctiques per part d’un
alumne o alumna de batxillerat amb la finalitat d’apropar aquesta persona al
món laboral i ajudar-la en la tria dels estudis posteriors. El període de realització
de l’estada compren el mes de juliol.
S’ha rebut la petició de l’alumna A.R.P., de 1r de Batxillerat a l’Institut Pons
d’Icart de Tarragona per realitzar aquesta estada a l’ajuntament del 29 de juny
al 29 de juliol de 2021, de 8 a 15 h.
Valorada positivament la petició, l’ajuntament accepta la participació d’aquesta
alumna, que estarà adscrita als serveis administratius, essent-li assignades
tasques administratives bàsiques.
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 l’exposat anteriorment proposo que la Junta de Govern local acordi:
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Es dona compte de la següent proposta:
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Primer.

Participar en el programa estada a l’empresa que promou el
Departament d’Educació mitjançant l’Institut Pons d’Icart de
Tarragona i acollir en pràctiques des del dia 28 de juny al 29 de juliol
de 2021 de 8 a 15 h. l’alumna A.R.P., amb DNI XXX7417XX.

Segon.

Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor
alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la
formalització d’aquest acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’alumna A.R.P. i a l’Institut Pons
d’Icart de Tarragona, en legal forma.

Quart.

Advertir que si es vol impugnar la present 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 de l'endemà 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 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.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE SUBVENCIÓ PEL TRACTAMENT DE
LA PROCESSIONÀRIA DE PI A LA URB. LA CATIVERA.
Es dona compte de la següent proposta:
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Fets:
A data 18 de juny de 2021, el sr. Alejandro Jerez Rodríguez, en representació
de la Comunitat de Propietaris de la urbanització de la Cativera, va presentar
una sol·licitud de subvenció pel tractament de sulfatació contra la
processionària realitzada a tota la urbanització, tot adjuntant la factura
corresponent de l’empresa Servicios Serpega.

JOAN MORLÀ I MENSA

Malgrat això, qüestions tècniques fan impossible atendre la petició de
col·laboració econòmica, doncs l’ajuntament no compta amb cap procediment
de concurrència competitiva actualment vigent i per a la concessió directa
d’ajuts, segons la Llei General de Subvencions, cal que estiguin prèviament
previstes de forma nominativa als Pressupostos Generals de l’entitat, estiguin
previstes en una norma de rang legal o excepcionalment, s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.
La factura presentada per l’empresa Servicios Serpega per import de 522,72 €
(iva inclosa) és de data 18 de maig de 2021. Els tractaments contra la
processionària de pi són tractaments que cal dur a terme durant l’època de l’any
de la tardor, amb la qual cosa d’acord amb la documentació presentada no
compleix els requisits.
Normativa d’aplicació:
- 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 (TRLMC).
- RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al seu reglament,
aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
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

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

La voluntat de l’ajuntament és col·laborar amb totes les entitats radicades al
municipi en la consecució dels seus fins i objectius.
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la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
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29/07/2021 Alcalde

En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Denegar la subvenció a l’entitat Comunitat de Propietaris de la
urbanització de la Cativera, en concepte de tractament de la
processionària de pi en base pel fet d’haver realitzat el tractament en
una època de l’any no adequada.

Segon.

Notificar aquesta resolució a l’entitat 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
des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es vol 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’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
INCLOSES A LA MEMÒRIA VALORADA PEL CONDICIONAMENT I
MILLORA DELS CARRERS DE LES URBANITZACIONS MAS BLANC I LA
GUINARDERA.
Es dona compte de la següent proposta:
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Vots en contra: cap
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La Junta de Govern Local, en data 15 d’abril de 2021, va aprovar inicialment la
memòria valorada d’obra municipal ordinària dels treballs de condicionament i
millora dels carrers de la urbanització Mas Blanc i La Guinardera, redactada per
l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució per
contracta de 28.589,28 € IVA inclòs.
Atès que no es van presentar al·legacions en el termini d’informació pública
endegat i, en virtut de l’acord municipal anterior, el projecte es considerà
aprovat definitivament.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per l’execució d’aquests treballs, es va demanar oferta a les empreses
especialitzades que tot seguit es detallen:
- SERGIO PEREZ GARCIA (SERVICIOS SERPEGA)
- PATRAN COSTA DORADA SL
- PROVICTOR OBRAS Y SERVICIOS SLU
- CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS FC SL
- JORDI BOVÉ FRAGA
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes de la licitació esmentada, només
ha presentat proposta l’empresa Patran Costa Dorada SL. Analitzada aquesta
proposta, es constatà que s’ajusta als criteris d’adjudicació establerts (objectius
econòmics), i es comprovà que mancava aportar el formulari normalitzat del
document europeu únic de contractació (DEUC) o el document d’inscripció al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE) o al Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI).
En data 5 de juliol de 2021 es requerí a l’empresa Patran Costa Dorada SL
perquè aportés el document esmentat, document que es presenta al Registre
d’Entrada de l’Ajuntament (núm. 2021-3324) en data 10 de juliol de 2021.
En conseqüència, escau proposar com a oferta més avantatjosa la presentada
pel contractista PATRAN COSTA DORADA SL, que importa un total de vint-iun mil nou-cents quaranta-cinc euros (21.945 €), més quatre-mil sis-cents vuit
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Per tal de garantir la seguretat dels vianants i del trànsit rodat de les
urbanitzacions esmentades i facilitar la mobilitat i maniobrabilitat dels seus
usuaris, l’Ajuntament considera escaient i necessari executar els treballs de
condicionament i millora del ferm descrits en la memòria aprovada.
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euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro (4.608,45 €) en concepte d’IVA (al
tipus del 21%), essent el total de vint-i-sis mil cinc-cents cinquanta-tres euros
amb quaranta-cinc cèntims d’euro (26.553,45 €).
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.

Firma 2 de 2
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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.
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.
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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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar la contractació dels treballs descrits a la part expositiva
d’aquesta proposta a l’empresa PATRAN COSTA DORADA SL, amb
NIF, B55580526, per un import de vint-i-un mil nou-cents quarantacinc euros (21.945 €), més quatre-mil sis-cents vuit euros amb
quaranta-cinc cèntims d’euro (4.608,45 €) en concepte d’IVA (al tipus
del 21%), sent el termini d’execució de la prestació d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Segon.

Aprovar la despesa per un import total de de vint-i-sis mil cinc-cents
cinquanta-tres euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro (26.553,45 €),
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

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.
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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.

29/07/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEFINITIVA
DEL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 16 DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM), LA QUADRA DELS MANOUS.

En data 21 de juny de 2017 el Sr. Agustín Pujol Hugas, en representación de la
Junta de Compensació sector 16 Quadra Manous, va presentar el projecte
d’urbanització de la urbanització Quadra Manous sector 16 del planejament
municipal.
Com a conseqüència de les converses mantingudes entre l’arquitecte municipal
i el redactor del projecte, en data 20 de juliol de 2017, amb registre d’entrada
2516, es va presentar un projecte nou.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Es dona compte de la següent proposta:
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En data 22 de setembre de 2017, l’arquitecte municipal, va emetre informe
segons el qual el projecte nou reunia les condicions necessàries per l’aprovació
inicial, però s’indicaven alguns aspectes que s’havien d’aclarir o corregir abans
de l’aprovació definitiva.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2017 es
va aprovar inicialment el projecte d‘urbanització de la urbanització Quadra
Manous, sector 16 del planejament municipal.

JOAN MORLÀ I MENSA

D’acord amb el tràmit legalment establert, es van sol·licitar els informes als
organismes públics i empreses subministradores afectats per raó de les seves
competències sectorials i de les empreses subministradores de serveis.
Practicades les notificacions als propietaris de terrenys inclosos dins l’àmbit del
projecte mitjançant escrits individuals tots ells amb data 12 de desembre de
2017, amb registre de sortida núm. 3210.
En data 29 de novembre de 2019, el Sr. Agustín Pujol Hugas, en representació
del Sr. Juan Manuel Delgado Castaño president de la Junta de Compensació
sector 16 Quadra Manous, va presentar un nou projecte.
En data 9 de juny de 2020, amb registre de sortida 2020-1839, de data 13 de
juliol de 2020 es va sol·licitar un nou informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’Agència Catalana de l’Aigua, amb registre d’entrada núm. 2020-2629, de data
13 de juliol de 2020, va presentar informe en el qual es determinava l’exempció
del pagament de la taxa d’accés a les infraestructures de sanejament en alta
atès que era existent prèviament a l’aprovació del Programa de sanejament
d’aigües residuals urbanes 2005.
L’arquitecte municipal, en data 4 de novembre de 2020, va emetre informe que
tot seguit es transcriu:
[...] “1- S’ha fet l’esforç de reduir significativament el pendent excessiu del
carrer Milà i Fontanals, que abans passava del 19% en algun tram i ara

JORDI CABRE MARTORELL
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29/07/2021 Alcalde

Segons els edictes publicats al BOP número 233, de data 4 de desembre de
2017, al diari El Punt Avui de data 29 de novembre de 2017, al tauler d’edictes
de la corporació i a l’e-tauler es complí amb el tràmit d’informació pública.
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té un màxim del 15,61%, pendent que es pot considerar acceptable
atesa la topografia i l’estat de consolidació del sector.
No obstant, no s’ha fet cas de la prescripció que “en els trams on se
superi el 10% caldrà preveure uns paviments a la calçada i a les
voreres que ofereixin garanties antilliscants suficients i duradores.
2- S’ha corregit l’altura dels murs que es preveuen construir en els límits
de les parcel·les (plànol 6.1), que ara no superen l’altura de 1,00m
d’acord amb l’art. 69 de les normes del POUM.
3- No s’ha aportat l’autorització dels titulars dels terrenys exteriors al
sector on es preveu l’abocament de les aigües pluvials.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

En data 11 de novembre de 2020, el Sr. Juan Manuel Delgado president de la
Junta de Compensació sector 16 Quadra Manous, sol·licità l’aprovació
definitiva del projecte d’urbanització.
Vist l’informe del secretari de l’ajuntament.
Atès el que preveuen els articles 72, 89, 110.1 i 119.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del referit acord en virtut
de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a la
seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Aprovar definitivament el projecte d’urbanització Quadra Manous,
sector 16 del planejament municipal (POUM), establint com a condició
particular i suspensiva l’aportació de l’autorització dels titulars de
terrenys exteriors al sector on es preveu l’abocament de les aigües
pluvials per a la seva eficàcia.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta de Compensació, promotora
del projecte, i procedir a la notificació individualitzada respecte les
demés persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre la
matèria, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Primer.

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

6b0162375b254ba89bcbba2c8b6b1734001

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

13

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, DOGC i al tauler
electrònic de l’ajuntament.
Quart.

Si es vol impugnar la present 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 de l'endemà 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 de l'endemà de la seva notificació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

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.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 es
va aprovar l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de la
llar d’infants municipal mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
han de regir la contractació.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Antecedents.
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2017 es va aprovar
la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades a la licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2017 es va adjudicar
el contracte de serveis de la Llar d’infants municipal L’Agulla, a la Fundació
Privada En Xarxa, amb NIF G-43773712, per import de 214.019 €, exempta
d’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats, i d'acord amb les millores presentades.

JOAN MORLÀ I MENSA

La clàusula tercera de dit contracte estableix la durada del mateix en els termes
següents: “El termini d’execució és de 4 anys més 2 de pròrroga, comptats de
l’endemà de la formalització del present contracte”, clàusula redactada en
consonància amb la 4a de les del Plec de clàusules administratives particulars,
que deia “El contracte tindrà una durada de quatre cursos escolars, amb inici al
curs 2017-2018 i finalització al curs 2021-2022, amb possibilitat de pròrroga per
dos cursos escolars més. S’entendrà per curs escolar als efectes d’aquesta
concessió el període de temps comprès del mes de setembre al mes de juliol.
[...]”, malgrat l’error en la determinació del curs de finalització del període inicial
de vigència.
La Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic estableix el règim jurídic dels contractes signats
prèviament a l’entrada en vigor de la LCSP i estableix que els expedients iniciats
abans de l’entrada en vigor de la Llei es regiran per la normativa anterior,
entenent que els expedients de contractació s’havien iniciat si s’havia publicat
la convocatòria corresponent del procediment d’adjudicació del contracte. La
norma també aclareix que els contractes administratius adjudicats amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de
pròrrogues, per la normativa anterior.
Després que en data 11 de març de 2020 el Director General de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va declarar l’epidèmia SARS-CoV-2 (COVID–19)
com a pandèmia global la gestió de la Llar d’Infants s’ha vist seriosament

JORDI CABRE MARTORELL
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Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

En data 1 de setembre de 2017 es va signar el contracte de gestió del servei
de la Llar d’infants municipal L’Agulla.
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afectada per l’adaptació a les mesures sanitàries i de control que s’han establert
per les autoritats competents.
16

Alhora, aquest període de temps ha permès a l’actual concessionària adaptar
la seva gestió a aquesta situació, essent un element essencial en aquests
moments, comptar amb aquesta experiència per garantir una prestació eficient
i equilibrada amb les noves necessitats del servei derivades de la realitat social.
A més, l’ajuntament no disposa del temps ni dels recursos materials i humans
necessaris per redactar, aprovar, licitar i perfeccionar el nou contracte de
prestació del servei abans de la data de finalització establerta.

JOAN MORLÀ I MENSA

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (LPAC).
Plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de la
gestió del servei de la llar d’infants municipal “l’Agulla” i el Plec de prescripcions
tècniques.
Fonaments de dret i consideracions jurídiques.
De conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria primera de la Llei
9/2017, el règim jurídic que regeix la pròrroga del contracte és el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP), la Directiva 2014/23/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a
l'adjudicació de contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE, del

JORDI CABRE MARTORELL
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Normativa aplicable.
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pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
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L'article 23.2 TRLCSP estableix que el contracte podrà preveure una o diverses
pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin inalterables
durant el període de durada d'aquestes.

JOAN MORLÀ I MENSA

L'article 67.2 del RGLCAP, estableix com un dels elements essencials dels
plecs de clàusules administratives particulars la fixació del termini d'execució o
de durada del contracte, amb determinació, si escau, de les pròrrogues de
durada que seran acordades de forma expressa.
La clàusula quarta 4a de les del Plec de clàusules administratives particulars
diu: “El contracte tindrà una durada de quatre cursos escolars, amb inici al curs
2017-2018 i finalització al curs 2021-2022, amb possibilitat de pròrroga per dos
cursos escolars més. S’entendrà per curs escolar als efectes d’aquesta
concessió el període de temps comprès del mes de setembre al mes de juliol.
[...]”.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, es
determina d’acord amb la Disposició Addicional tercera 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
014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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La durada dels contractes és un element essencial, ja que forma part del seu
contingut mínim, ex article 26 TRLCSP, això doncs, tret que es trobi recollit en
els plecs, els contractes que subscriguin els ens, organismes i entitats del sector
públic han d’incloure, necessàriament, entre d’altres mencions, la durada del
contracte o les dates estimades per al començament de la seva execució i per
a la seva finalització, així com la de la pròrroga o les pròrrogues si estan
previstes.
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acord:
18

Prorrogar el contracte administratiu consistent en la gestió de servei
públic, en règim de concessió, de la llar d’infants municipal, adjudicat
a la Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G-43773712, del dia 1 de
setembre de 2021 al dia 31 de juliol de 2023 d’acord amb les
clàusules previstes al plec de condicions que regeix aquest contracte.

Segon.

Comunicar aquest acord a la Fundació Privada En Xarxa i a la
intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients.

Tercer.

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.

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.
Quart.

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques de la pròrroga
del contracte.

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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.
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9. PROPOSTA DECLARACIÓ DE LICITADORS/ES ADMESOS I EXCLOSOS
PER A PARTICIPAR EN LA FASE I SEGÜENT DEL CONCURS DE
PROJECTES PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU,
REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL,
DIRECCIÓ D’OBRA, REDACCIÓ DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
QUALITAT, REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU.
Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2020
es va aprovar plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars del concurs de projectes per la redacció del projecte bàsic i executiu
i seguiment del projecte de llicència ambiental, direcció d’obra, redacció del
programa de control de qualitat i redacció de l’estudi de seguretat i salut del
pavelló poliesportiu al Catllar.
El procediment de contractació adequat és el procediment obert simplificat, amb
diversos criteris d’adjudicació i s’establí un pressupost base de licitació de
61.983,47 € i 13.016,53 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al
tipus del 21%.
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 11a del Quadre de Característiques
de la licitació del PCA, la presentació de propostes de la Fase Prèvia,
corresponent al sobre núm. 1, que ha de contenir la presentació de sol·licitud
de participació i la documentació general, es farà mitjançant l’aplicació “Sobre
Digital” del Perfil del Contractant, i el termini de la data i hora límit de la
presentació s’ha d’establir en l’anunci de licitació. Publicat l’anunci de licitació
en data 13 de maig de 2021, s’establí que el termini per la presentació
finalitzava el dia 3 de juny de 2021, a les 23.59 h.
Finalitzat el termini esmentat i d’acord amb el certificat de l'eina Sobre Digital
les proposicions presentades són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data
d'entrada

Registre
d'entrada
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B65721177

27/05/2021

LAGULA ARQUITECTES SLP

B64322142

28/05/2021

MARIA DIAZ ARQUITECTOS SLP

B66930058

31/05/2021

CASADEVALL, CASADEVALL,
JANSÀ, OVEJERO, SAYERAS UTE

40429913F

31/05/2021

BALCELLS ARQUITECTES SLPU

B43652817

01/06/2021

STUDIO PUJOL SADOVSKI SLP

B67226258

02/06/2021

PERE PUIG ARQUITECTE SLP

B60211463

02/06/2021

INTEGRAL ARCHICONSULT SL

B66400151

02/06/2021

UTE DFT-MM-CB-MF

B62095781

02/06/2021

DOMINGO FERRE, ARQS SLP

40883876L

02/06/2021

VORA ARQUITECTURA, SCPP

J64202641

03/06/2021

GARRETA ARQUITECTES S.L.

B55688832

03/06/2021

LEVE PRODUCTORA SL

B64714876

04/06/2021

ENTRA2021-2509
ENTRA2021-2524
ENTRA2021-2569
ENTRA2021-2571
ENTRA2021-2585
ENTRA2021-2614
ENTRA2021-2615
ENTRA2021-2616
ENTRA2021-2626
ENTRA2021-2628
ENTRA2021-2646
ENTRA2021-2649
ENTRA2021-2651

La proposta presentada per LEVE PRODUCTORA SL consta presentada en
data 04 de juny de 2021 a les 00:01:00 hores. Per tant, havent excedit el termini
de presentació de proposicions.
En data 8 de juny de 2021, es reuneixen els Srs. Josep Llop Tous i Jordi Cabré
i Martorell, arquitecte municipal i secretari interventor de l’ajuntament per
procedir a l’acte d’obertura del sobre únic de la documentació administrativa de
les propostes presentades i la qualificació d’aquestes, facultats per l’establert a
la clàusula 11.10 del PCAP quan disposa que “totes aquelles funcions
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CAAS ARQUITECTES SLPu
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administratives o d’una altra índole no atribuïdes específicament al Jurat seran
realitzades per l’Ajuntament del Catllar.
21

Es procedeix conformement al que disposen les clàusules 5 i 10 del PCAP. La
clàusula 5.1 disposa, entre d’altres qüestions:

JOAN MORLÀ I MENSA

A continuació els licitadors admesos seran convidats per a participar a la Fase
I o a la Fase II del concurs, en aquest darrer cas, en el supòsit que el número
de licitadors admesos en la Fase prèvia sigui igual o inferior al número màxim
de licitadors previst a l’Apartat 11 del quadre de característiques per ser
convidats a la Fase II. [...]”
Un cop comprovada cadascuna de les propostes presentades, seguint l’ordre
de presentació al registre general d’entrada, es verifica que algunes de les
presentades cal que millorin la seva sol·licitud d’acord amb allò establert al plec
i es procedeix a fer el corresponent requeriment, tal i com es relaciona
succintament, tot seguit:
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212924, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Caas Arquitectes SLPU, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212908, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Lagula Arquitectes SLP, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212900, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí a la legal representant de
l’empresa Maria Diaz Arquitectos SLP, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212901, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí a la legal representant de
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“[...] Rebudes les sol•licituds de participació i la documentació general dels
licitadors interessats en participar al concurs de projectes, i una vegada
examinada i qualificada l’esmentada documentació, l’Òrgan de Contractació
acordarà l’admissió dels licitadors per a participar en la següent Fase I del
concurs que hagin presentat correctament la documentació requerida en el
Sobre núm. 1.
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l’empresa Casadevall, Casadevall, Jansà, Ovejero, Sayeras UTE, per a
l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
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- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212904, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Balcells Arquitectes SLPU, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212899, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Pere Puig Arquitecte SLP, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212921, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
UTE DFT-MM-CB-MF, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212902, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí a la legal representant de
l’empresa Domingo Ferre, arqs SLP, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212926, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Vora Arquitectura SCPP, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212898, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Garreta Arquitectes S.L., per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
Totes les persones requerides han presentat resposta dins el termini conferit a
l’efecte, s’ha presentat allò requerit i s’ha perfeccionat la sol·licitud, essent aptes
per a la seva inclusió a la fase següent del procés.
Legislació aplicable.
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- Mitjançant escrit de data 1 de juliol de 2021, amb número de registre 20212916, notificat l’1 de juliol de 2021, es requerí al legal representant de l’empresa
Integral Archiconsult SL, per a l’esmena i/o millora de la sol·licitud.
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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).
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no
contradigui a la LCSP.
Plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars del
concurs de projectes.

JOAN MORLÀ I MENSA

La clàusula cinquena del PCAP disposa que l’òrgan de Contractació acordarà
l’admissió dels licitadors per a participar en la següent Fase I del concurs que
hagin presentat correctament la documentació requerida quan el seu nombre
sigui superior al nombre màxim d’empreses que han d’accedir a la Fase II i els
convidarà a participar-hi.
La clàusula 10.2 PCAP estableix que “Un cop analitzades les sol·licituds de
participació i la documentació general i les esmenes presentades, si s’escau,
l’Ajuntament del Catllar acordarà de forma motivada els licitadors admesos per
a participar en la Fase I següent del concurs, els exclosos i la causa d’exclusió
del concurs.
Aquests acords seran notificats als interessats i publicats al perfil del contractant
de l’Ajuntament i es donarà trasllat dels mateixos al Jurat.
A continuació es convidarà mitjançant invitació publicada al perfil del contractant
de l’Ajuntament als licitadors admesos per a participar en la Fase I del concurs
per a que presentin la proposta gràfica d’idea inicial i el sobre d’Identitat del
licitador. El termini de presentació que no serà superior a quinze (15) dies.”
El quadre de característiques tècniques del PCAP disposa, per als licitadors
admesos per aquesta fase, que és anònima, que caldrà presentar:
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Fonaments de dret.
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“SOBRE NÚM. 2: PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA D’IDEA
INICIAL
24

SOBRE NÚM. 3: IDENTITAT DEL LICITADOR
Lloc: la presentació es farà al Registre General de l’Ajuntament del Catllar
(Plaça de la Vila, 1, 43764, El Catllar).
Data i hora: es comunicarà mitjançant invitació que es farà pública a través del
Perfil de contractant de l’Ajuntament del Catllar.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

29/07/2021 Alcalde

El termini de presentació no serà superior a quinze (15) dies de la data de
publicació de la invitació.
En el supòsit que el número de licitadors admesos en la Fase prèvia sigui igual
o inferior al número màxim de licitadors previst en aquest apartat per ser
convidats a la Fase II, no es tramitarà aquesta Fase I, i directament es tramitarà
la Fase II del concurs, prèvia invitació, amb la presentació dels sobres núm. 3 i
núm. 4. Per tant, en aquest cas, els licitacions no tindran que presentar el sobre
núm. 2 de Proposta gràfica d’idea inicial.”
La clàusula 12 del PCAP regula el procés de presentació de les propostes
gràfiques d’idea inicial (sobre núm. 2) i sobres d’identitat dels licitadors (sobre
núm.3).
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents
acords:
Declarar l’admissió dels licitadors que tot seguit es relacionen per
participar en la Fase I del concurs, atès que han presentat
correctament la documentació requerida en el Sobre núm. 1:
Denominació social
CAAS ARQUITECTES SLPu
LAGULA ARQUITECTES SLP
MARIA DIAZ ARQUITECTOS SLP

NIF
B65721177
B64322142
B66930058

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

Primer.

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

6b0162375b254ba89bcbba2c8b6b1734001

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

29/07/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

29/07/2021 Secretari-Interventor

40429913F

STUDIO PUJOL SADOVSKI SLP
PERE PUIG ARQUITECTE SLP
INTEGRAL ARCHICONSULT SL
UTE DFT-MM-CB-MF
DOMINGO FERRE, ARQS SLP
VORA ARQUITECTURA, SCPP
GARRETA ARQUITECTES S.L.

B67226258
B60211463
B66400151
B62095781
40883876L
J64202641
B55688832

B43652817

Segon.

No admetre la proposta de participació presentada en data 4 de juny
de 2021 a les 00:01:00 hores i amb Registre d'entrada ENTRA-20212651 per LEVE PRODUCTORA SL, amb NIF B64714876, perquè
s’ha presentat fora del termini establert a l’anunci de licitació.

Tercer.

Convidar, mitjançant invitació publicada al perfil del contractant de
l’Ajuntament, als licitadors admesos per a participar en la Fase I del
concurs per a que presentin la proposta gràfica d’idea inicial i el sobre
d’Identitat del licitador. El termini de presentació de les propostes serà
de quinze (15) dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació de la invitació.

Quart.

Notificar aquest acord a totes les persones interessades, als efectes
escaients, publicar-lo íntegrament al perfil del contractant de
l’Ajuntament i donar-ne trasllat al Jurat del concurs que haurà d’actuar
en les Fases de selecció I i II.

Cinquè. Establir que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa,
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 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.
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CASADEVALL, CASADEVALL, JANSÀ,
OVEJERO, SAYERAS UTE
BALCELLS ARQUITECTES SLPU
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
26

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.
10. TORN OBERT DE PARAULES
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I quan són tres quarts 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.

29/07/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

29/07/2021 Alcalde

No n’hi ha.
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