AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE
FEBRER DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del quinze
de febrer 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, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius
d’urgència, el següent assumpte:
PROPOSTA D’ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA
DE LES EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL BARRESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU.
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
la sotmet a votació 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 la urgència que motiva la inclusió del punt a l’ordre del dia
s’aprova per unanimitat.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 DE FEBRER
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/005(87)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 8 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
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:
- Aquest matí dia 15 de febrer, ha tingut lloc la prova de català dels peons de la
brigada, que de 6 possibles candidats només se n’han presentat 2, els quals han
superat la mateixa. La següent prova de coneixements tindrà lloc el proper
dimecres dia 21, en la que hi ha convocats 12 candidats.
- En data 14 de febrer, s’ha rebut la resposta de l’ACA respecte de la consulta
efectuada el passat mes de desembre sobre l’estat d’execució de les EDARS del
municipi.
- S’estan portant a terme les corresponents gestions per a l’arribada de la fibra
òptica en aquest terme municipal.
- En execució del Pla de Foment d’Ocupació per a l’any 2018, amb la Diputació
de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès, per a la conservació i
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manteniment de les franges de protecció i mesures contra incendis a diverses
urbanitzacions de ponent, s’estan realitzant els tràmits oportuns.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE
TREBALL RESULTANT DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EL
LLOC DE TREBALL D’INFORMADOR GUIA DEL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX GAIÀ I
ADMINISTRATIU, A JORNADA PARCIAL, EN RÈGIM DE LABORAL I
PROVISIÓ DEL LLOC (CODI 1.6 2017.030(553).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist l’expedient núm. 2017/030(553) de convocatòria de la provisió mitjançant
concurs oposició lliure per crear una borsa de treball per a proveir, amb caràcter
temporal, i règim laboral, una plaça d’informador-guia del centre d’interpretació
dels castells del Baix Gaià i administratiu.
Vist que després de reunir-se en diverses sessions el tribunal de valoració del
concurs oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar
part de la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves selectives
i per ordre de major a menor puntuació:
123-

Yolanda Tarrés i Capdevila
Roger Candela Callado
Isabel Llavoré Fàbregas

Actualment el lloc de treball d’informador-guia del centre d’interpretació dels
castells del Baix Gaià i administratiu està vacant, cal procedir a la contractació de
l’aspirant que ha quedat en primer lloc per la realització de les tasques pròpies del
lloc de treball, quedant la resta com a membres de la borsa de treball per tal de
cobrir futures contractacions.
La base novena de les de la convocatòria estableix que, en l’acord de
contractació, s’establirà un període de prova.
Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i les Bases de la
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convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Contractar a la Sra. Yolanda Tarrés i Capdevila, amb DNI 39688829Y,
amb efectes des del dia 24 de febrer de 2018, com a guia-informadora
del Centre d’Interpretació dels castells del Baix Gaià i administrativa, en
règim laboral fix i amb jornada parcial de 1200 hores anuals, establint
un període de prova de tres mesos a comptar des de la data referida.

Segon.

Aprovar la constitució de la borsa de treball pel lloc de treball
d’informador-guia del Centre d’Interpretació dels castells del Baix Gaià
i administratiu, formada per la resta de persones i pel següent ordre:
12-

Roger Candela Callado
Isabel Llavoré Fàbregas

La vigència d’aquesta borsa serà de tres anys a comptar des de
l’adopció d’aquest acord.
Tercer.

Donar d’alta a la Seguretat Social a l’esmentada treballadora amb
efectes el dia 24 de febrer de 2018.

Quart.

Fer pública aquesta resolució, amb la inserció del corresponent anunci
al BOPT.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la interessada en legal forma.”
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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4.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE “REFORMA PARCIAL
DE LA CASA DE LA VILA” MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
(CODI 1.4.6 2017.2017.026(558)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de setembre de 2017, es
va aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el projecte
“Reforma parcial de la Casa de la Vila”, mitjançant procediment obert, amb varis
criteris d’adjudicació, es varen aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i les prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
En el Butlletí oficial de la Província núm. 205 de data 24 d’octubre de 2017, així
com en el perfil de contractació, es va publicar l’anunci de licitació
En data 28 de novembre es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir
la relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent:
 Relació de licitadors admesos:





FULGENCIO VILLAR SL
ESTRUCTURAS VILOVÍ, SL
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN SL
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO...

La mesa de contractació es reuneix en data 30 de novembre per a l'obertura
del sobre 2.
La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació la relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE LICITADOR
1
ESTRUCTURES VILOVI SL
2
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO
SL
3
FULGENCIO VILLAR SL
4
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN SL

PUNTUACIÓ
70 punts
56,78 punts
54,49 punts
17,87 punts
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Per acord de la Junta de Govern Local, en data 5 de desembre, s’aprovà la
relació classificada de les ofertes i es requerí al licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, Estructures Vilovi SL, perquè
presentés la documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
En data 8 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local, per unanimitat, va
acordar declarar retirada l’oferta presentada per l’empresa Estructures Vilovi SL
atès que, un cop exhaurit el termini establert per a fer-ho, no va presentar la
documentació justificativa de la constitució de la garantia definitiva i el de
l’abonament de les despeses de publicitat, i requerí al següent licitador
classificat, Edificacions i Reparacions Tàrraco SL, la documentació esmentada,
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 19a. del Plec i a l’article 95 del
TRLCSP.
En data 13 de febrer, amb registre d’entrada 647, l’empresa Edificacions i
Reparacions Tàrraco SL ha aportat la documentació requerida, donant
compliment al que s’estableix al Plec de Clàusules Administratives reguladores
d’aquest procediment.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

-

-

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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.
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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 de l’alcaldia.
Per tot l’exposat, proposo a La Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres incloses en el
projecte ”Reforma parcial de la Casa de la Vila” a l'empresa
Edificacions i Reparacions Tarraco SL, amb CIF B-43488444, per
import de 98.059,05 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
81.040,54 €, pressupost net, i 17.018,51 € en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, 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: Oferta econòmica,
ampliació del termini de garantia en anys i millores en l’execució de
l’obra, d’acord amb la clàusula 13a. del plec de clàusules
administratives.

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).

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.”
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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,
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.
PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS
(CODI 1.4.6 2018.009(120)).

5.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
-

Adquisició de pedra natural per al paviment de zones deteriorades a la
Torre d’en Guiu.
Treballs d’adequació de zones enjardinades de Mas de Pallarès .
Treballs de poda de l’arbrat de la plaça de Pau Sulé i Mensa i de l’institut.
Subministrament d’armilles antibales per als vigilants municipals.
Subministrament d’escuts per a la uniformitat dels vigilants municipals.
Subministrament d’uniformitat i equipament per als vigilants municipals.
Actuació Cor Ciutat de Reus per al dia 24 de febrer de 2018.
Sonorització actuació Cor Ciutat de Reus per al dia 24 de febrer de 2018.
Adequació de tres punts de llum a Pins Manous III per al compliment del
a normativa de distàncies de seguretat vers les línies de mitja tensió.
Despesa elèctrica del Pou Boronat recentment adquirit per l’ajuntament.

S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses per tal de realitzar les diferents
actuacions 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.

8
1.2.2.2 2018.006(111)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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.
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 directament el subministrament de 12,6 m2 de pedra
Sant Vicenç acabat flamejat en peces de 60x30x3 cm a l’empresa
Marmoles J Catelló SA per la quantitat de 965,23 € (equivalents a
797,71 € més 167,52 € 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.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’adequació de
diversos espais enjardinats a la urbanització Mas de Pallarès a
FRA Serveis de Jardineria i manteniment (Francisco Ruiz Aguirre)
per la quantitat de 653,40 € (equivalents a 540 € més 113,40 €
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.

Tercer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’esporga de l’arbrat
de la Plaça de Pau Sulé Mensa i de l’institut a l’empresa VOLPAL
JARDINS I SERVEIS, SL per la quantitat de 617,10 € (equivalents
a 510 € més 107,10 € 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.
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Quart.

Adjudicar el subministrament d’armilles antibales per als vigilants
municipals a l’empresa TACTICAL SOLUTIONS, SL per la
quantitat de 1.943,26 € (equivalents a 1.606 € més 337,26 €
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.

Cinquè.

Adjudicar directament el subministrament d’escuts de l’ajuntament
de teflex amb velcro per a la uniformitat dels vigilants municipals a
l’empresa MAC UNIFORMES SL per la quantitat de 148,83 €
(equivalents a 123 € més 25,83 € 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.

Sisè.

Adjudicar directament el subministrament de diferents peces
d’uniformitat i equipament per als vigilants municipals a l’empresa
MAC UNIFORMES, SL per la quantitat de 1.720,66 € (equivalents
a 1.422,03 € més 298,63 € 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.

Setè.

Contractar l’actuació del Cor Ciutat de Reus per a la representació
de l’espectacle “Jazz Fever” per al proper dia 24 de febrer de 2018,
per import de 1.450 € (no subjecta a IVA en tant que entitat sense
finalitat de lucre), d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a
l’expedient administratiu.

Vuitè.

Adjudicar directament el servei de sonorització de l’espectacle
“Jazz Fever” interpretat pel Cor Ciutat de Reus i programat per al
dia 24 de febrer de 2018 a Live Sound (Héctor Portero Méndez)
per la quantitat de 363 € (equivalents a 300 € més 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.

Novè.

Adjudicar directament l’execució de l’adequació de tres punts de
llum de l’enllumenat públic de Pins Manous III per adequar-los a les
distàncies de separació mínimes respecte de les línies de mitja
tensió, atenent al requeriment efectuat el seu dia per ENDESA al
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respecte, a l’empresa BOSIR, SA, per la quantitat de 4.827.90 €
(equivalents a 3.990 € més 837,90 € 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.
Desè.

Assumir el cost del subministrament elèctric del Pou Boronat per la
quantitat de 1.205,07 €, d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquesta resolució i amb l’establert a les factures emeses per la
companyia números P1M701N1727745, P1M801N0008601 i
P1M701N1533259 incorporades a l’expedient administratiu.

Onzè.

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.
6.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2017 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 3 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2018 (2) (AD 2017) per un
import de 22.725,72 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.
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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 2018 (2)
(AD 2017) i que ascendeix l’import total de 22.725,72 €.

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.
7.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2017 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2018 (1) per un import de
42.766,62 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
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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 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2018 (1) i
que ascendeix l’import total de 42.766,62 €.

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.
8.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2018 (1) per un import de
42.766,62 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 les despeses que es detallen en
la relació número 2 – REMESA DE FACTURES FEBRER 2018 (1) i
que ascendeix l’import total de 42.766,62 €.

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.
9.

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A
L’AGRUPACIÓ DE DONES DEL CATLLAR CORRESPONENT A L’ANY
2018 (CODI 2.2.5.2 2018.06(101)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la instància presentada per la Sra. Viky Cazalla Pérez, en nom i
representació de l’Agrupació de Dones del Catllar, en la que sol·licita d’aquest
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ajuntament una subvenció per a fer front a les despeses de funcionament de
l’esmentada entitat corresponents per 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 1.500 euros a l’Agrupació de
Dones del Catllar per tal que pugui fer a front a les seves despeses
de funcionament corresponents per a l’any 2018.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al representant de l’entitat interessada,
en legal forma, fent-l’hi els advertiments següents:
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.
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.
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Tercer.

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.
10. PROPOSTA D’ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ
CLASSIFICADA DE LES EMPRESES PRESENTADES EN EL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DEL BAR-RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de desembre, es va aprovar
l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de bar-restaurant
de La Torre d’en Guiu.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 8, de data 11 de gener
de 2018 es publicà l'anunci de licitació.
En data 30 de gener de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per a
l’obertura dels sobres 1 i 2 i s’acorda requerir a un dels licitadors, l’empresa
LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA SL, completi la declaració jurada
que es troba incompleta, donant-li un termini de fins a tres dies per tal que
l’esmeni.
En data 31 de gener de 2018 s’adjunta a l’expedient diligència del SecretariInterventor on es fa constar que el representant de l’empresa LIMONIUM PONT
DEL DIABLE TARRAGONA SL, ha aportat la declaració responsable
degudament complimentada, d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules
administratives i el model de l’annex 2.
Es per això que, un cop esmenada la deficiència detectada en la documentació,
la relació definitiva de licitadors admesos és la següent:
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 4&BURGUESIA SL
 LIMONIUM POT 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
Criteri 1 Descripció de l’activitat (5 punts)
Criteri 2 Descripció de l’equip professional (5 punts)
Criteri 3 Calendari i horari d’obertura (5 punts)
Criteri 4 Mesures de gestió mediambientals (10 punts)
Criteri 5 Mesures d’eficiència energètica (10 punts)
TOTAL

Puntuació
3 punts
3 punts
2 punts
7 punts
6 punts
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
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:
Criteri 1 Millora de 900 euros
TOTAL

Puntuació
65 punts
65 punts
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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
4&BURGESIA

SOBRE 2
21 punts

SOBRE 3
65 punts

TOTAL
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
4&BURGESIA
1
LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA,
2
SL

PUNTUACIÓ
86 punts
42,11 punts

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.
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-

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 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.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l'expedient de contractació de la concessió del servei públic del Barrestaurant de La Torre d’en Guiu.
1a. 4 & BURGESIA SL
2a. LIMONIUM PONT DEL DIABLE TARRAGONA SL

Segon.

Requerir a l’empresa 4 & BURGESIA SL perquè, en el termini màxim
de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquests
requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un
import de 8.720 €, acrediti disposar de la capacitat suficient per
contractar amb l'administració, aporti els 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,
i aboni les despeses de publicitat quantificades en 482,81 €.

Tercer.

Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a
l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

Quart.

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”.
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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,
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.
11. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són les set i un minut 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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