ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE
NOVEMBRE DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar,
novembre de dos-mil dinou, sota
alcalde-president, es reuneixen a
després s’assenyalen per tal de
govern local.

essent les sis de la tarda del dia set de
la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa,
la sala de sessions els Srs. regidors que
celebrar sessió ordinària de la Junta de

Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
SECRETARI:
Josep Llop Tous
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 24 D'OCTUBRE
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 24 d'octubre de 2019, 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JORDI CABRE MARTORELL
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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

Des del dia 5 de novembre de 2019 l’agent TIP 004 està en situació
d’incapacitat la boral temporal. D’aquesta situació se’n deriven diverses
conseqüències.
En primer lloc cal instrumentar la cobertura del servei. Així les coses i tenint
vigent una borsa de treball, es va requerir l’únic candidat que queda per a la
seva immediata incorporació. Cas de no acceptar la crida, caldrà operar una
modificació puntual dels torns de treball. Mentrestant el candidat respon, el
vigilant TIP 005 assumeix les funcions les tardes dels dies 06 i 07 de
novembre a càrrec de la borsa d’hores que té l’ajuntament a favor seu.
Respecte de l’expedient disciplinari cal estudiar els efectes de la situació d’IT
sobre la suspensió dels tràmits i també sobre la prescripció.
- Durant aquesta setmana hem adreçat dos escrits de queixa al Consell
Comarcal pel deficient funcionament del servei de recollida de residus i que
tenen com a transfons lo polèmica generada pel propi Consell quan ha
denegat als ajuntaments la condició d’usuaris de les deixalleries. En el primer
dels escrits es demana la neteja de la zona de contenidors situada al carrer
del Tarragonès de la urbanització Pins Manous, doncs l’ajuntament no pot fer
la retirada dels residus allí indegudament disposats per quant no els pot
aportar a la deixalleria. El segon dels escrits reclama al Consell la neteja de la
zona d’entrada de la deixalleria per evitar que els residus allí acumulats o
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- Mitjançant decret de l’alcaldia de 29 d’octubre de 2019, amb número
2019/910, es va incoar expedient disciplinari al funcionari de carrera de
l’ajuntament agent TIP 004 per presumpta incompareixença injustificada al lloc
de treball durant la jornada laboral del dia 29 de setembre de 2019 i es
nomenaren instructor i secretari de l’expedient.
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dipositats per tercers envaeixin la carretera i posin en perill els usuaris de la
via, més si tenim en compte els meteors adversos que estem patint aquests
dies.
En aquesta mateixa línia i davant la prohibició d’aportar residus a la deixalleria
que ha emès el Consell Comarcal també se’ls ha tramès carta demanant una
solució alternativa i intentant explicar que l’ajuntament el que fa és aportar
aquells residus que s’han disposat indegudament a l’espai públic, substituint a
l’usuari originari, no pas que aportem residus nous o que nosaltres mateixos
generem. Restem a l’espera de resposta.

JOAN MORLÀ I MENSA

3. PROPOSTA D’INTEGRACIÓ
DEL SERVEI DE TELEFONIA DEL
CENTRE CULTURAL I DEL CONSULTORI MÈDIC AMB LA XARXA DE
TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
L’actual servei de telefonia instal·lat al Centre Cultural de la vila i al consultori
mèdic depèn d’una centraleta independent que fou renovada l’any 2017 com a
conseqüència de les necessitats d’ampliació de les instal·lacions amb uns
despatxos nous destinats a serveis socials. El manteniment d’aquesta
instal·lació genera una despesa anual fixa de 363 € IVA inclòs, més una
despesa aproximada de 150 € mensuals IVA inclòs, relatius a cost de
trucades.
Des dels serveis informàtics es proposa, per regularitzar el consum telefònic,
unificar totes les línies amb el mateix operador IP que dóna servei a les
dependències a l’ajuntament (Oficines, Castell, Biblioteca, Escola, etc...).
Per dur a terme aquest procés és necessari comprar material valorat en
399,03€ IVA inclòs, i posteriorment, canviar a les tarifes que actualment té
contractades l’ajuntament si el consum així ho requereix, doncs les tarifes
actuals per les oficines són 29,95€/mes a mòbil i 5,95€/mes per les trucades a
fixos, una estimació seria afegir als 5,95€/mes la quantitat de 6,95€ extres.
Preus, tots ells, amb IVA inclòs.
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Els assistents es donen per assabentats.
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A banda de les evidents millores econòmiques altres beneficis que obtindrem
són tenir els telèfons a la centraleta de l’ajuntament evitant la dependència
d’una empresa externa per realitzar operacions ordinàries d’adequació
(canviar els horaris, els grups, tons, etc.) i també ens permetrà fer canvis
sobre la configuració de les trucades, passant a ser més personalitzada.
Així doncs, es considera adequat procedir a l’adquisició del material telefònic
consistent en tres adaptadors de telefonia analògica a veu IP, tres telèfons de
veu IP marca GRANDSTREAM i 1 switch per import de 329,78 € de principal
més 69,25 € d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

La secretaria intervenció municipal ha emès 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.
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.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
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
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L’informàtic de l’ajuntament ha emès un informe tècnic i valoratiu de les
característiques del servei i productes que es recomana contractar, que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
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contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 € amb idèntic o anàleg
objecte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa per import de tres cents noranta nou
euros amb tres cèntims 399,03 €, IVA inclòs, dels quals 329,78 €
corresponen al principal més 69,25 € d’IVA, amb càrrec a la partida
pressupostària 920.62304 del pressupost municipal vigent, per a
l’adquisició del material telefònic consistent en tres adaptadors de
telefonia analògica a veu IP, tres telèfons de veu IP marca
GRANDSTREAM i 1 switch.
Segon.- Autoritzar, si el consum així ho requereix, el canvi de les tarifes
actuals a les tarifes pròpies de les oficines municipals i amb càrrec a
la partida pressupostària 920.22200 del pressupost municipal vigent,
que són:
Concepte
Trucades a mòbils
Trucades a fixes
Import addicional
* Imports mensuals.

TOTAL
29,95 €
5,95 €
6,95 €

Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a les demés
persones que han presentat oferta 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.”

JORDI CABRE MARTORELL

12/12/2019 Secretari-Interventor

IVA 21%
5,20 €
1,03 €
1,21 €

Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori cada factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-
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24,75 €
4,92 €
5,74 €
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
6

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament està adherit a la contractació centralitzada duta a terme pel
Consorci LOCALRET anomenada “Serveis de telecomunicacions dels
municipis, consells comarcals, Diputació i ens locals adherits al procés de
contractació agregada de la demarcació de Tarragona” en concret per als lots
de serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en
ubicació física permanent i de serveis de comunicacions mòbils de veu i
dades, i el tràfic de fix a mòbil que, opcionalment, els ens locals adherits
podran enrutar pels enllaços de l’operador de telefonia mòbil.
Mitjançant Decret de l’alcaldia de data 30 de maig de 2019 es va donar
conformitat a prorrogar durant 24 mesos la contractació centralitzada, amb les
característiques tècniques i condicions econòmiques inicialment contractades,
per part del Consorci LOCALRET.
Així les coses l’ajuntament té contractat un servei de fibra òptica dedicada per
a les dependències municipals de la casa de la vila amb l’operador
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, amb CIF A82018474 (MOVISTAR), per un
import mensual de 1.091,57€, IVA inclòs, essent aquesta, fins al moment,
única opció possible per garantir l’accés a dades de banda ampla.

JORDI CABRE MARTORELL
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4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI FTTH AMB LA COMPANYIA
ADAMO A LES OFICINES MUNICIPALS DE LA CASA DE LA VILA.
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JOAN MORLÀ I MENSA

La contractació centralitzada del Consorci LOCALRET preveu exclusivitat en
el prestador del servei sempre que aquest ofereixi el servei que es requereix
contractar, fet que no es dona en el moment present, doncs malgrat
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA ha anunciat que iniciarà la posada a
disposició de la FTTH, aquest desplegament encara no està disponible.
Alhora, des dels serveis informàtics de l’ajuntament s’han enviat dos correus
electrònics al departament comercial de MOVISTAR per tractar el tema i
aconseguir una oferta similar a la de l’operadora ADAMO, sense que s’hagi
obtingut resposta.
Així doncs, es considera adequat procedir a la baixa del servei de fibra
dedicada actualment contractat amb TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA i
contractar el servei FTTH amb ADAMO, tant des de la vessant dels
requeriments tècnics com des de la vessant de l’estalvi econòmic.
L’informàtic de l’ajuntament ha emès un informe tècnic comparatiu de les
característiques del servei dedicat existent i del FTTH que es recomana
contractar, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
La secretaria intervenció municipal ha emès 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.
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.
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Recentment l’empresa ADAMO TELECOM IBERIA, SAU (CIF A65232357) ha
posat a disposició dels usuaris el servei FTTH, o de fibra òptica a domicili,
amb unes característiques tècniques superiors a la fibra dedicada que tenim i
a un preu de 34,99 euros mensuals més 6,07 € d’IVA, al que cal afegir 8,18 €
mensuals de principal més 1,72 € mensuals d’IVA per obtenir una adreça IP
fixa.
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D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.

JOAN MORLÀ I MENSA

En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.- Adjudicar el servei de FTTH, fibra òptica a domicili, per import de
34,99 euros mensuals més 6,07 € d’IVA del servei, més 8,18 €
mensuals de principal més 1,72 € mensuals d’IVA corresponents a
l’adreça IP fixa, essent el total de 44,89 € mensuals, IVA inclòs i per
un termini màxim de 12 mesos, o fins a la data de posada en servei
FTTH de l’operadora amb la que l’ajuntament té exclusivitat, a
l’empresa ADAMO TELECOM IBERIA, SAU (CIF A65232357).
Segon.- Donar de baixa el servei de fibra òptica dedicada per a les
dependències municipals de la casa de la vila que està contractat
amb l’operador TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SA, amb CIF
A82018474 (MOVISTAR).
Tercer.- Aprovar la despesa per import màxim de cinc-cents trenta-vuit euros
amb seixanta-vuit cèntims (538,68 €) amb càrrec a les partides
pressupostàries 920.22203 del pressupost municipal vigent.
Quart.-

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

JORDI CABRE MARTORELL
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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 el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 € amb idèntic o anàleg
objecte.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a les demés
persones que han presentat oferta fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UN
TRACTAMENT
FITOSANITARI
CONTRA
LA
PLAGA
DE
LA
PROCESSIONÀRIA A DIFERENTS INDRETS DEL TERME MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Per tal d’evitar una de les plagues més importants de les zones de pins
mediterrànies: la processionària del pi, que acostuma a fer acte de presencia
a final de l’hivern, i atès que la tardor es el moment idoni per realitzar
tractaments preventius contra aquesta plaga que provoca fortes urticàries i
al·lèrgies a persones i animals i danys als mateixos arbres, es considera
escaient i necessari realitzar el corresponent tractament fitosanitari per
prevenir la seva aparició a la zona perimetral de les escoles noves, interior
escoles, Torre d’en Guiu, Masia Queralt i al jardí del cementeri vell,
minimitzant així les possibles afectacions. A més a més, també es realitzarà
aquest tractament a les urbanitzacions Masia Boronat, Mas Enric, Esplai
Tarragoni, Parc de llevant, Bonaigua, Mas Vilet i Coll de Tapioles degut a la
petició feta per les entitats que gestionen dites urbanitzacions arran dels
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problemes detectats anteriorment i que havien comportat la realització de
tractaments preventius amb anterioritat i als eu càrrec.
10

Per dur a terme el tractament fitosanitari esmentat, s’ha demanat pressupost a
l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, que ha presentat oferta per un
import de mil vuit-cents vint-i-cinc euros (1.825,00€) més tres-cents vuitantatres amb vint-i-cinc cèntims (383,25€) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant Decret d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes
de serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa VOLPAL
JARDINS I SERVEIS SL, es proposa contractar els seus serveis.
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Primer.- Adjudicar la contractació dels serveis per la realització del
tractament fitosanitari contra la processionària del pi a la zona
perimetral de les escoles noves, interior escoles, Torre d’en Guiu,
Masia Queralt i al jardí del cementeri vell; així com a les
urbanitzacions Masia Boronat, Mas Enric, Esplai Tarragoní, Parc de
llevant, Bonaigua, Mas Vilet i Coll de Tapioles, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa VOLPAL JARDINS I
SERVEIS SL, per un import de mil vuit-cents vint-i-cinc euros
(1.825,00€) més tres-cents vuitanta-tres amb vint-i-cinc cèntims
(383,25€) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Segon.- Aprovar la despesa per import de dos mil dos-cents vuit euros amb
vint-i-cinc cèntims (2.208,25€) amb càrrec a la partida 171.21004 del
pressupost municipal vigent.
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6. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT
ESCOLA L’AGULLA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2019 es
va aprovar l’expedient de contractació del servei de direcció facultativa de les
obres descrites en el projecte bàsic i d’execució de la construcció d'un edifici
educatiu, destinat a escola de música i aulari de l'Institut Escola l'Agulla al
municipi de El Catllar i les millores que puguin sorgir en el procediment de
licitació de l’execució de les obres mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació de 80.000 €, i 16.800 €
en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada
del contracte 8 mesos i els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació.
Publicat l’anunci de licitació corresponent al perfil de contractant per un termini
de vint dies naturals es van presentar, tal i com queda acreditat, les empreses
que seguidament es relacionen:
- Balcells Arquitectes, SLPU
- BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
- INSE RAIL, SL
En data 17 d’octubre de 2019 es va reunir la Mesa de contractació i es va
establir la relació definitiva de candidats admesos, sense que cap de les
empreses presentades resultés exclosa.
Alhora, i d’acord amb el Plec de clàusules jurídiques i administratives
particulars (PCAP), es va presentar la documentació que requeria de
ponderació depenent d’un judici de valor i es va passar la documentació
presentada per les empreses a l’arquitecte de l’ajuntament.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Es dona compte de la següent proposta:

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

0edc109f5ba34be187567e2f75104968001

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

12

La mesa de contractació es reuní novament en data 29 d’octubre de 2019 per
a l’obertura de les ofertes contingudes en el sobre B de valoració subjecta a
criteris de ponderació automàtica.

JOAN MORLÀ I MENSA

“[...] Segons la clàusula desena del plec de clàusules jurídiques i
administratives particulars que regeixen aquest contracte, “en cap cas es
podrà fer esment a l’equip de col·laboradors que es presentarà en el sobre B,
ja que invalidaria la totalitat de l’oferta presentada i el licitador quedaria exclòs
de la licitació”. Un cop estudiada la documentació que consta a les propostes
presentades per les empreses BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP i
INSE RAIL SL s’ha constatat que a ambdues s’ha fet esment a aquest equip
de col·laboradors i, per això, aquestes dues empreses haurien de quedar
excloses de la present licitació.
Prèviament a l’obertura del sobre B, la Mesa de contractació ha decidit
excloure les empreses licitadores BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP
i INSE RAIL SL, d’acord amb la condició específica inclosa en la clàusula
desena del PCJA.
Tot seguit, es procedeix a l’obertura del Sobre B de l’empresa BALCELLS ARQUITECTES
SLPU. El secretari informa del contingut del sobre B que, d’acord amb el que s’estableix a la
Clàusula Novena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, ha de ser el següent:
- Proposició econòmica.
- Equip d’especialistes que es proposa adscrit a l’execució del contracte com a complement a
la qualitat del servei.
Respecte a la proposició econòmica, s’ha comprovat que no supera l’import corresponent al
preu de licitació fixat en el plec, ni concorre en valor anormal o desproporcionat.
Respecte a l’equip d’especialistes, no es valora pel fet de no estar acreditada la
documentació específica que fixa la clàusula desena respecte el requisit de fer constar
l’execució d’un edifici destinat a equipament públic d’escola de música amb aulari amb una
superfície de com a mínim 1.000 m² i un PEC sense IVA de més d’1.500.000,00 € en algun
dels cinc últims exercicis esmentats.
Es per això que la Mesa de Contractació, un cop examinades i informades les
ofertes, acorda:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

La mesa de contractació, un cop valorades les ofertes conclou i proposà
l’adopció del següent acord, ex article 150 LCSP:
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Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la única proposició valorada d’acord
amb el Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars de la
contractació de la direcció facultativa de les obres del projecte executiu de la
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de
l’Institut Escola L’Agulla, que en aquest cas és la de l’empresa BALCELLS
ARQUITECTES SLPU.
Segon.- Publicar l’Acta al Perfil del Contractant.”
FONAMENTS DE DRET

JOAN MORLÀ I MENSA

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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
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 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
A efectes d’establir l’òrgan competent per contractar, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

La legislació aplicable és la següent:
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superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. El 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal
vigent és de 366.880,20 €.
La Junta de Govern Local és, doncs, 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.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

12/12/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

12/12/2019 Alcalde

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

Classificar, com a única proposició valorada d’acord amb el Plec de
clàusules jurídiques i administratives particulars de la contractació
de la direcció facultativa de les obres del projecte executiu de la
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari
de l’Institut Escola L’Agulla, la de l’empresa BALCELLS
ARQUITECTES SLPU.

Segon.

Requerir a l’empresa Balcells Arquitectes, SLPU perquè, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció
d’aquesta requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva
per un import equivalent al 5 % del preu final ofert (de forma
independent), exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit d’acord amb la
clàusula divuitena del Plec. Alhora també i en el mateix termini
haurà d’aportar la documentació determinada a la clàusula setzena
a més del compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la
documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans
que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP i certificats d’estar al
corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions
tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva
obtenció directa.
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Tercer.

JOAN MORLÀ I MENSA

Publicar el present acord al Perfil del contractant.

Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de
la tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de
recurs.”
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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
(PUOSC) PER AL PERÍODE 2020-2024.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2024 (DOGC núm. 7925, de 25 de juliol de 2019) es regulen les

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Quart.

Fer advertiment exprés que, en cas que en el termini atorgat a
aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del
següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini
per constituir la citada garantia definitiva. De no complimentar-se el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al
licitador següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
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diferents línies d subvenció del PUOSC, amb les quals es pretén assolir que
els ens locals puguin realitzar obres i serveis de competència municipal
segons l'article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que puguin ser
destinades a la utilitat pública i que es realitzin sobre béns de titularitat
municipal, com a requisits previs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Examinada la documentació necessària per poder concórrer, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda, i entre aqueta la memòria per a la
construcció d’un pavelló poliesportiu al municipi, inversió amb la que es pretén
concórrer a ambdues línies d’ajuts.
L’article 5.2 del Decret 31/2015, de 3 de març, pel qual es regula la
declaració de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer. Concórrer a convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
quinquenni 2020-2024, tant a la línia d’inversions com a la línia
d’acció territorial amb la inversió per a la construcció d’un pavelló
poliesportiu al municipi, atesa l’adequació de l’obra a ambdues línies
d’ajuts.
Segon.

Aprovar tota la documentació necessària que justifica la inclusió de
la sol·licitud al PUOSC, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

En aquesta convocatòria l’ajuntament pot concórrer a la línia d’inversions i a la
d’acció territorial de petits municipis, essent la subvenció màxima de 250.000
€ per a inversions i 120.000 € per acció territorial, sense que pugui significar,
cap d’elles, més del 80% de la inversió total.
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Tercer.
Quart.

Sol·licitar un ajut en grau màxim per a cadascuna de les línies, de
conformitat amb les bases de l’esmentada convocatòria.
Trametre a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de la Presidència tota la documentació necessària de
conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria.”

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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

12/12/2019 Alcalde

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. TORN OBERT DE PARAULES

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

I quan passen cinc minuts de 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.

12/12/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

No n’hi ha.

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

0edc109f5ba34be187567e2f75104968001

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

18

