AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE
SETEMBRE DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia sis
de setembre 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
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
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 29 D’AGOST
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.033(615)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 29 d’agost 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,
Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Arran de les pluja caiguda el proppassat dia 31 d’agost, es va tornar a forma una
bossa d’aigua a la lona de la carpa de la Torre d’en Guiu, la qual va ser buidada
el mateix dia per tal d’evitar possibles d’anys. Amb la finalitat d’evitar aquest
problema l’empresa TP Arquitectura Textil el passat dia 4 va realitzar una
inspecció de l’estat de la lona per tal de proposar la solució més adient.
- Per part de l’empresa SAHICASA, especialitzada en el control de plagues, s’ha
portat a terme una inspecció d ela xarxa de clavegueram del nucli urbà per tal de
detectar una possible plaga d’escarabats; el resultat ha estat negatiu i per tant no
a calgut realitzar cap tipus d’actuació.
- Com a pas següent en el procés de digitalització dels serveis administratius de
l’ajuntament està previst pel proper mes d’octubre la posada en funcionament del
programa informàtic que possibilitarà la gestió electrònica dels expedient
administratius, eliminant-se així l’expedient en paper. Aquest canvi tant radical en
la manera de treballar per part del personal de l’ajuntament, requereix la
realització d’un procés de formació previ a la seva posada en funcionament. A tal
efecte està previst realitzar unes jornades de formació els proper dies 19, 20, 25
i 26 de setembre.
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 realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
- Adquirir 8 telèfons per dotar les noves dependències municipals resultants de
les obres d’ampliació de la casa de la vila.
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- Adquirir material esportiu pel camp de futbol.
- Adquirir set equips informàtics per dotar les noves dependències municipals
resultants de les obres d’ampliació de la casa de la vila.
- Realitzar els treballs de retolació dels fanals de conformen l’enllumenat públic
al sector de la Cativera.
- Contractació de la realització d’un plànol topogràfic de la zona esportiva de la
Torre d’En Guiu.
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 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
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, 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.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos.
Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que l’article 107 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 de productes o la seva instal·lació.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adquirir 8 aparells de telèfon de la marca Grandstream, model
GPX2170, a l’adjudicatari Instant Bytes SL, per import de 744,63 € de
principal més 156,37 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de
901,00 € d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i
amb la proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta
a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Segon.

Adquirir material esportiu pel camp de futbol a l’adjudicatari Ranking
la tienda del deporte S.L., per import de 207,48 € de principal més
43,57 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 251,05 €
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb la
proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Adquirir set ordinadors a l’adjudicatari ICOT, per import de 5.929,00
€ de principal més 1.245,09 € corresponents al 21% d’IVA, essent el
total de 7.174,09 € d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquest acord i amb la proposta efectuada per l’informàtic de
l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Quart.

Contractar els treballs de retolació dels fanals del sector de la Cativera
a l’adjudicatari Bosir S.A. per import de 2.263,80 € de principal més
475,40 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 2.739,20 €
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb la
proposta efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda.

Cinquè. Contractar els treballs de confecció d’un topogràfic de la zona
esportiva de la Torre d’En Guiu a l’adjudicatari Josep Fernandez
Caballé, per import de 320,00 € de principal més 67,20 €
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 387,20 € d’acord amb
allò indicat a la part expositiva d’aquest acord i amb la proposta
efectuada per l’informàtic de l’ajuntament, que consta a l’expedient i
es dóna per reproduïda.
Sisè.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”
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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 i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR DE MAS DE CARGOL, LOT 1,
QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA ETRA BONAL, SA (CODI 1.4.6
2017.043(794)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 31 de maig de 2018 es va
adjudicar el contracte de subministrament i substitució de l’enllumenat públic
del sector de Mas de Cargol, corresponents als lot 1 a l’empresa ETRA BONAL
SA, per import de 15.275,82 € de principal més 3.207,92 € corresponents al
21% d’IVA, essent l’import total de 18.483,74 €.
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 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, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la primera certificació corresponent al subministrament i
substitució de l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol, lot 1,
per import total de 16.472,94 € (setze-mil quatre-cents setanta-dos
euros amb noranta-quatre cèntims), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’adjudicatari.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR DE MAS DE CARGOL, LOT 2,
QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA ETRA BONAL, SA (CODI 1.4.6
2017.043(794)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 31 de maig de 2018 es va
adjudicar el contracte de subministrament i substitució de l’enllumenat públic
del sector de Mas de Cargol, corresponent al lot 2 a l’empresa ETRA BONAL
SA, per import de 15.689,65 € de principal més 3.294,83 € corresponents al
21% d’IVA, essent l’import total de 18.984,48 €.
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 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, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la primera certificació corresponent al subministrament i
substitució de l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol, lot 2,
per import total de 16.340,60 € (setze-mil tres-cents quaranta euros
amb seixanta cèntims), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’adjudicatari.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR DE PINALBERT, QUE
PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA BOSIR, SL (CODI 1.4.6 2017.045(796)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 31 de maig de 2018 es va
adjudicar el contracte de subministrament i substitució de l’enllumenat públic
del sector de Pinalbert, a l’empresa BOSIR SA, per import de 16.724 € de
principal més 3.512,04 € corresponents al 21% d’IVA, essent l’import total de
20.236,04 €.
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 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, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la primera certificació corresponent al subministrament i
substitució de l’enllumenat públic del sector de Pinalbert, per import
total de 14.811,34 € (catorze-mil vuit-cents onze euros amb trentaquatre cèntims), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’adjudicatari.”

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,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és gairebé tres quarts de sis 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.
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