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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE 
MARÇ DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda de l’ú de 
març de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS: 
Joan Díaz i Rull 
Teresa M. Canela i Armengol 
Carles Guillen i Montserrat  
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
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 22 DE FEBRER 
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/007(123)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018, la qual havia 
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillen i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: 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: 
 

- Una vegada completat l’expedient administratiu corresponent, per part de 
l’adjudicatari s’ha comunicat que el proper dimarts dia 6 de març, s’iniciaran 
les obres de reforma de la Casa de la Vila. 

- El Consell Comarcal del Tarragonès ha atorgat un ajut per a l’Escola 
Municipal de Música, per al curs 2017-2018, per un import de 6.825 €, per 
a fer front a un cost de 73.383 €. 

 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS. 

(CODI 1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament el subministrament 
d’uniformitat i equipament per als vigilants municipals consistents en quatre 
impermeable degudament serigrafiats. 
 
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Protecció i Seguretat Tarragona, SL per 
tal de subministrar el material amb la màxima brevetat possible. 
 
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present 
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia 
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els 
contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient 
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura 
corresponent. 
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Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors 
els contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en 
aquest supòsit es podran adjudicar directament. 
 
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a 
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la 
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Adjudicar el subministrament de quatre impermeables per als vigilants 

municipals a l’empresa Protecció i Seguretat Tarragona, SL per la 
quantitat de 366,63 € (equivalents a 303 € més 63,63 € corresponents 
al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA FACTURA CORRESPONENT A 

L’EXERCICI DE 2017 (CODI 2.2.1.3 2018.002(64)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 40 – FACTURA DESEMBRE 2017 (SIEL BLEU), per un import de  
35,00 euros. 
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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. 
 
Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local 
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local 
adopti el següent acord:  
 
Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de la despesa que es detalla en la 

relació número 40 – FACTURA DESEMBRE 2017 (SIEL BLEU), per 
un import de 35,00 euros. 

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

 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSES FACTURES 

CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2018 (CODI 2.2.1.3 
2018.002(64)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació 
número 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER (3) per un import de 29.124,94 
euros. 
 
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local 
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local 
adopti el següent acord:  
 
Primer. Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en 

la relació número 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER (3) i que 
ascendeix l’import total de 29.124,94 €. 

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

executivitat.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA 

MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA REFORMA PARCIAL DE L’ANTIC 
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MAGATZEM MUNICIPAL DEL CARRER PRAT DE LA RIBA (CODI 6.4 
2018.002(140)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament pretén reformar l’edifici municipal situat al carrer prat de la Riba 
número 25, que albergava el magatzem municipal, per reconvertir-lo en edifici 
d’entitats. Amb aquesta finalitat i com a primera passa d’aquest ambiciós 
projecte, es preveu fer una actuació de substitució de l’actual coberta, 
deteriorada pel pas dels anys, la regularització del paviment de la planta baixa 
amb una solera de formigó i la construcció d’un nou tancament de la façana 
posterior de la planta altell. 
 

Amb aquests objectius es va encarregar a l’arquitecte Jonathan López Skoog 
la redacció del projecte que ara es sotmet a l’aprovació, intitulat “projecte de 
reforma parcial de l’antic magatzem municipal”. 
 

Examinat el projecte esmentat, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, 
el qual contempla un pressupost d’execució per contracta de 37.051,51 € 
(trenta-set mil cinquanta-un euros amb cinquanta-un cèntims). 
 

Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra 
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o 
gran reparació i és necessari comptar amb un projecte d'obra local ordinària i 
que compti amb l’informe establert a l'article 36 del mateix ROAS. 
 

Alhora, el projecte ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del 
ROAS, i el Text Refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic i que són els següents: la memòria, el pressupost, el plec de 
prescripcions tècniques particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra, 
suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida. També ha de 
contenir la documentació addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre 
els quals destaca l'estudi de Seguretat i higiene en el treball, el programa de 
control de qualitat general de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i 
l'estudi sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques. 
 

El procediment per a l'aprovació del projecte d'obra ordinària és el que preveu 
l'article 37 del ROAS, i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan 
competent, l'obertura d'un període d’informació pública i notificació individual, 
durant el termini mínim de trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del 
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mateix, llevat que no s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons 
l'article 37.2 ROAS, simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o 
autorització d'altres administracions i s'haurà de notificar a les persones 
directament afectades. 
 

Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix 
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de 
conformitat amb allò previst a l’article 121 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 i 46 del ROAS. 
 

El competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a la xifra a dalt 
indicada és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta competència a 
favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 2015/349 de data 27 de 
juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de 2016. 
 

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

Primer.  Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària de reforma 
parcial de l’antic magatzem municipal, redactat per l’arquitecte 
Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució per contracta 
de 37.051,51 €, amb el benentès que si durant el període d’informació 
pública no es presentessin al·legacions esdevindrà definitivament 
aprovat sense necessitat de posterior acord.  

 

Segon.  Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període 
de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació 
d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i a la pàgina web municipal, en compliment d’allò disposat per l’art. 
37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS PER A LA 

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DE DELIMITACIÓ ALS TERRENYS 
ON S’HA D’UBICAR EL  L’EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA 
DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA (CODI 1.4.6 
2018.011(142)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’ajuntament esta immers en l’adjudicació del contracte administratiu de servei 
de redacció de projecte constructiu, bàsic i executiu, d’un edifici educatiu per 
ser destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre 
d’ensenyament secundari i l’escola municipal de música al solar situat al camí 
de Tarragona s/n, qualificat urbanísticament com a equipament públic, just al 
costat de l’actual edifici de l’escola l’Agulla. 
 
Prèviament a l’inici de qualsevol actuació i per tal de fer viable la projecció del 
nou edifici cal fer la delimitació arqueològica del solar mitjançant una intervenció 
arqueològica consistent en l’excavació d’un nombre determinat de rases a 
mode de sondejos per verificar o descartar l’existència d’elements a conservar 
i desenvolupar les accions escaients posteriors. 
 
A aquests efectes s’han demanat pressupostos a les empreses i professionals  
que seguidament es relacionen: 
 

Empresa Import IVA (21%) Total 

Apriori Cultural, SL 7.350,00 € 1.543,50 € 8.893,50 € 

NEMESIS, SCCL 3.090,00 € 648,90 € 3.738,90 € 

ABSIS Patrimoni Cultural  
(Enric Vilalta Ribé) 

 
1.767,85 € 

 
371,25 € 

 
2.139,10 € 

 
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 
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del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) 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. 

b) 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). 

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

d) 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 

e) 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. 

f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de govern local per delegació de l’alcaldia. 
 
Vistos els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona 
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Examinats l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Constatar que a l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i 
la solvència de la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord 
amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP. 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2018.008(134) 

 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern adopti el següents acords: 
 
Primer. Dur a terme la intervenció arqueològica de delimitació del solar de 

titularitat municipal situat al camí de Tarragona s/n, qualificat 
urbanísticament com a equipament públic, just al costat de l’actual 
edifici de l’escola l’Agulla i on es pretén construir un edifici educatiu 
que albergarà un centre d’ensenyament secundari i l’escola municipal 
de música. 

 
Segon.  Adjudicar el servei, mitjançant el procediment del contracte menor, 

amb el contractista ABSIS Patrimoni Cultural (E V R) per un import de 
de mil set-cents seixanta-set euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(1.767,85 €) i tres-cents setanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims 
(371,25 €) d’IVA. 

 
Segon. Aprovar la despesa per import de dos-mil cent trenta-nou euros amb 

deu cèntims (2.139,10 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326-
62201-01 del pressupost municipal. 

 
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 la persona adjudicatària i a la resta dels 

interessats.”  
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE 

LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL BAR-RESTAURANT DE LA 
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TORRE D’EN GUIU MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT (CODI 1.4.6 
2017.046(800)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de desembre de 2017, es 
va aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic del bar-
restaurant de La Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert, amb varis 
criteris d’adjudicació, i es varen aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació.  
 
En el Butlletí Oficial de la Província núm. 8, de data 11 de gener, així com en el 
perfil de contractació, es va publicar l’anunci de licitació  
 
En data 30 de gener de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per a 
l’obertura del sobres 1 i 2, i es va establir la relació definitiva de candidats 
admesos, que va ser la següent: 

 
 Relació de licitadors admesos:  

 

 QUATRE I BURGESIA SL 

 LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA SL  
 

La mesa de contractació es reuneix en data 15 de febrer de 2018 per la 
valoració de les ofertes contingudes en el sobre 2 i procedeix a l'obertura del 
sobre 3.  
 
" El President dóna compte a tots els assistents de  l'informe de valoració de 
les ofertes incloses en el sobre 2 – Criteris no avaluables de forma 
automàtica, amb el següent resultat:  
 

LICITADOR: 4&BURGESIA 

 Proposta  Puntuació  

Criteri 1 Descripció de l’activitat (5 punts)  3 punts 

Criteri 2 Descripció de l’equip professional (5 punts)  3 punts 

Criteri 3 Calendari i horari d’obertura (5 punts)  2 punts 

Criteri 4 Mesures de gestió mediambientals (10 punts)  7 punts 

Criteri 5 Mesures d’eficiència energètica (10 punts)  6 punts 

TOTAL  21 punts 

 

LICITADOR: LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA, SL 
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 Proposta  Puntuació  

Criteri 1 Descripció de l’activitat (5 punts) 2 punts 

Criteri 2 Descripció de l’equip professional (5 punts) 1 punts 

Criteri 3 Calendari i horari d’obertura (5 punts) 1 punts 

Criteri 4 Mesures de gestió mediambientals (10 punts) 2 punts 

Criteri 5 Mesures d’eficiència energètica (10 punts) 0 punts 

TOTAL  6 punts 
 

Es convida als assistents perquè puguin comprovar l’informe tècnic de valoració 
dels criteris subjectes a judici de valor, de les puntuacions atorgades, així com 
que manifestin si tenen cap dubte al respecte. 
 

Seguidament, es procedeix a l'obertura del sobre 3 – proposta econòmica 
amb el següent resultat:  
 

LICITADOR: 4&BURGESIA 

 Proposta presentada:  Puntuació  

Criteri 1 Millora de 900 euros 65 punts 

TOTAL  65 punts 

 

LICITADOR: LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA, SL 

 Proposta presentada: Puntuació  

Criteri 1 Millora de 500 euros 36,11 punts 

TOTAL  36,11 punts 
 

El resultat de les puntuacions obtingudes per les empreses que s’han presentat 
és el següent: 
 

LICITADOR  SOBRE 2 SOBRE 3 TOTAL 

4&BURGESIA 21 punts 
 

65 punts 
 

86 punts 

LIMONIUM PONT DEL 
DIABLE TARRAGONA, SL 

6 punts 
 

36,11 punts 
 

42,11 punts 

          

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes 
classificades per ordre decreixent:  

 

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ  

1 4&BURGESIA  86 punts 

2 LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA, SL  42,11 punts 

                                                                                                                            " 
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Per acord de la Junta de Govern Local, en data 15 de febrer de 2018, s’aprova 
la relació classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, Quatre & Burgesia, SL, perquè 
presenti la documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del 
TRLCSP.  
 
En data 27 de febrer, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, l'empresa Quatre & Burgesia, SL va constituir garantia definitiva 
per import de  8.720 € i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- 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 legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 

 
L’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord vista la 
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és la Junta de Govern Local per delegació d’Alcaldia efectuada 
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017. 
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.  Adjudicar el contracte per la concessió del servei públic del servei de 

bar-restaurant de la Torre d’en Guiu, a l'empresa Quatre & Burgesia 
SL, amb NIF B55679989,  per import de 109.000 €, amb subjecció als 
plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant 
seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels 
adjudicataris que n’han determinat la selecció:  

 
 

LICITADOR: 4&BURGESIA 

 Proposta  Puntuació  

Criteri 1 Descripció de l’activitat (5 punts)  3 punts 

Criteri 2 Descripció de l’equip professional (5 punts)  3 punts 

Criteri 3 Calendari i horari d’obertura (5 punts)  2 punts 

Criteri 4 Mesures de gestió mediambientals (10 punts)  7 punts 

Criteri 5 Mesures d’eficiència energètica (10 punts)  6 punts 

TOTAL  21 punts 

 

LICITADOR: LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA, SL 

 Proposta  Puntuació  

Criteri 1 Descripció de l’activitat (5 punts) 2 punts 

Criteri 2 Descripció de l’equip professional (5 punts) 1 punts 

Criteri 3 Calendari i horari d’obertura (5 punts) 1 punts 

Criteri 4 Mesures de gestió mediambientals (10 punts) 2 punts 

Criteri 5 Mesures d’eficiència energètica (10 punts) 0 punts 

TOTAL  6 punts 

 
Proposta econòmica amb el següent resultat:  
 

LICITADOR: 4&BURGESIA 

 Proposta presentada:  Puntuació  

Criteri 1 Millora de 900 euros 65 punts 

TOTAL  65 punts 

 

LICITADOR: LIMONIUM PNT DEL DIABLE TARRAGONA, SL 

 Proposta presentada: Puntuació  

Criteri 1 Millora de 500 euros 36,11 punts 

TOTAL  36,11 punts 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.2.2 2018.008(134) 

 

 
Sent el resultat de les puntuacions obtingudes per les empreses que s’han 
presentat el següent: 
 
 

LICITADOR  SOBRE 2 SOBRE 3 TOTAL 

4&BURGESIA 21 punts 
 

65 punts 
 

86 punts 

LIMONIUM PNT DEL DIABLE 
TARRAGONA, SL 

6 punts 
 

36,11 punts 
 

42,11 punts 

 
Segon.  Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 

des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu. 

 
Tercer.  Nomenar responsable del contracte el Sr. Jordi Reina i Gelabert, 

secretari interventor d’aquest Ajuntament 
 
Quart.  Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en 

el procés de contractació, al responsable del contracte i al director 
facultatiu, amb indicació dels recursos procedents. 

  
Cinquè.  Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Sisè.  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de 

Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix 
l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
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9. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 

DE MARES I PARES (AMPA) DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA DEL 
CATLLAR PER FER FRONT A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT 
DE L’ESMENTADA ENTITAT CORRESPONENTS A L’ANY 2018 (CODI 
2.2.5.2 2018.007(143)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Vista la instància presentada pel Sr. Daniel Rodríguez Polo, en nom i 
representació de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut-
Escola L’Agulla del Catllar, en la que sol·licita d’aquest ajuntament un subvenció 
per a fer front a les despeses de funcionament de l’esmentada entitat 
corresponents a l’any 2018. 
 

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. 
 

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del 
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ 
de la despesa. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta 
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords: 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.000 € (mil euros) a l’Associació 

de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut-Escola L’Agulla del 
Catllar, per tal que pugui fer front a les despeses a sufragar durant 
l’any 2018, tal i com queda justificada amb les factures presentades. 

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

executivitat. 

 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’interessar fent-l’hi avinent el següent:  
 

El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les 
despeses de les actuacions executades en el termini de dos mesos des 
de la finalització de l’activitat objecte de subvenció i com a màxim fins 
el 31 de desembre de l’exercici en curs.  
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No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot 
sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de la 
justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del reglament de la llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 
887/2006.  

 
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense 
justificació, se’l requerirà per tal que justifiqui la despesa (article 70.3 
del reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006). Una vegada finalitzat el termini 
establert en el requeriment sense justificació ni al·legacions, es 
declararà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, 
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són les sis i cinc minuts de la tarda, i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta. 
 
L’Alcalde       El Secretari.  
      
      

 
 

 

 

 


