AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16
D’AGOST DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del setze
d’agost de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
M. Goretti Gatell i Anglès
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Joan Díaz i Rull
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 9 D’AGOST DE
2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.0030(581)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 9 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, Carles Guillen 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:
En el BOP núm. 155, de 9 d’agost, ha estat publicat l’anunci de convocatòria de
les subvencions del Programa extraordinari d’ajudes per al funcionament de les
llars d’infants públiques de titularitat municipal i per al primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CINQUENA CERTIFICACIÓ DE
L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA PARCIAL DE LA
CASA DE LA VILA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL. (CODI 1.4.6.
2017.0026(558)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 15 de febrer de 2018 es va aprovar
l’execució de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila
i es varen adjudicar els treballs a l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco,
SL, 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%.
Per part de l’arquitecte de l’Ajuntament del Catllar, Jonathan López Skoog, s’ha
lliurat la certificació núm. 4, corresponent als treballs realitzats durant el mes de
juny de 2018, que importen la quantitat de 29.212,16 € (vint-i-nou mil dos-cents
dotze euros amb setze cèntims d’euro).
L’obra està finançada amb recursos provinents del Pla d’Acció Municipal de la
Diputació de Tarragona, anualitat de 2017 i amb fons propis de la Corporació
en aquella part no subvenida.
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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 certificació núm. 5 corresponent a l’obra municipal
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de
10.034,88 € (deu mil trenta-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims
d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

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

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, 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 LES DESPESES RESULTANTS DE LA
LIQUIDACIÓ DE LES HORES REALMENT TREBALLADES PELS
PROFESSORS DE MÚSICA DURANT EL CURS ESCOLAR 2017-2018
(CODI 1.6 2018.011(240)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Els professors d’ensenyaments musicals de l’ajuntament, contractats en règim
laboral, fixes discontinus i a temps parcial presenten certes particularitats a
nivell de còmput de la jornada laboral que vinculen els drets dimanants
d’aquella, llevat els estrictament retributius, com són les vacances, els
permisos, les hores extraordinàries i els dies de lliure disposició.
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La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de març de 2018 va aprovar els
criteris de càlcul de les hores laborals dels professors d’ensenyaments musicals
per al curs 2017-2018.
Un cop finalitzat el curs s’ha procedit a calcular les hores realment treballades i
per comparació amb les que realment tenien que treballar d’acord amb el criteris
aprovats en l’acord esmentat en el punt anterior.
Com resultat d’aquest anàlisi s’ha obtingut que la majoria de professors han
realitzat un nombre superior d’hores al establert per contracte, per la qual cosa
cal procedir a liquidar a cadascun d’ells el major nombre d’hores efectuades.
Per part dels serveis d’intervenció s’ha elaborar el quadre on es quantifiquen
els import a percebre i que són els següents:
PROFESSOR
MF
JA
XF
AF
IL
GF
MP
SR

TOTAL A PAGAR
335,99 €
85,50 €
193,57 €
494,88 €
284,50 €
4,49 €
10,97 €
99,42 €

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 data 31
d’octubre.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Aprovar les depeses resultants de la liquidació de les hores realment
treballades pels professors d’ensenyaments musicals durant el curs
2017-2018 que consta a la part expositiva de la present resolució.

Segon.

Notificar aquest acord als interessats en legal forma, a la representant
sindical del personal laboral de l’ajuntament i a la intervenció
municipal, 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, 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 RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES
PRESENTADES
EN
EL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DE TARRAGONA I A LA
CARRETERA T-203. (CODI 1.4.6. 2018.0020(239)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 31 de maig de 2018, es va
acordar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb
tramitació simplificada abreujada, per el subministrament i instal·lació de bàculs
i lluminàries per tal de proveir de llum la nova vorera del Camí de Tarragona i
de la Ctra- T-203, per un import de licitació de 39.906,19 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 32.980,32 €, pressupost net, i 6.925,87 € en concepte
d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
En data 13 de juny de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de
licitació per participar en el procediment.
En data 29 de juny de 2018 es reuneix la Mesa de contractació per la valoració
de les ofertes econòmiques presentades i s’estableix la relació definitiva de
candidats admesos, que va ser la següent:
1
2
3
4

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS
SA (SECE)
BOSIR SA
MARTATOR INSURANCE SL
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA SL
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5
6
7
8
9

ETRA BONAL SA
URBALUZ SA
ELECTRICIDAD BOQUET
SEÑALES GIROD SL
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

Avaluades les ofertes econòmiques es constata que, les presentades per les
empreses SECE i BOSIR SA, s’han de considerar desproporcionades d’acord
amb el que estableix la normativa vigent i, per tant, la Mesa acorda requerir la
justificació de les mateixes.
En data 9 d’agost es reuneix la Mesa de contractació per la valoració de
l’informe dels Serveis tècnics municipals referent a les ofertes econòmiques
amb baixa desproporcionada i per elevar a l’òrgan de contractació la relació
classificada de les proposicions presentades.
La Mesa assumeix l’informe que l’enginyer municipal ha emès relatiu a la baixa
desproporcionada presentada per BOSIR SA en el que es conclou que, vistos
els arguments presentats, es considera que l’oferta presentada no es considera
desproporcionada i és viable econòmicament.
D’altra banda, es fa constar que l’empresa SECE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA) no ha aportat en el termini establert
per fer-ho, cap documentació davant aquest Ajuntament, motiu pel qual
s’acorda la seva exclusió del procediment.
Finalment s’acorda proposar l’aprovació de la relació classificada de les
empreses licitadores, que tot seguit s’indica, i proposar efectuar l’adjudicació
del contracte a l’empresa classificada en primer lloc.

1

BOSIR SA

PREU
OFERTAT
17.861,00 €

2

MARTATOR INSURANCE SL

21.108,80 €

3

INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA SL

22.430,00 €

4

ETRA BONAL SA

22.470,80 €

5

URBALUX SA

23.067,85 €

6

ELECTRICITAT BOQUET SL

24.000,00 €

7

SEÑALES GIROD SL

25.000,00 €

8

EDIFICACIONS I REPARACIONS TÀRRACO SL

29.500,00 €

EMPRESA
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FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

-

-

-

-

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.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò
no modificat ni derogat per les disposicions esmenades anteriorment.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures del Sector Públic, i resta de
normes concordants.
Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local i la Llei 57/03, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local, que la
modifica.
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/03, de 28 d’abril.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Comú de les Admons.
Públiques.
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions Públiques de Catalunya.
Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic
d’empreses Licitadores de la Generalitat,
Llei 3/04, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

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 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.

Aprovar la següent relació classificada, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades pels licitadors de l’expedient de
contractació pel subministrament i instal·lació de l’enllumenat públic
de la nova vorera del camí de Tarragona i la Ctra. T-203 :
EMPRESA

Segon.

PREU
OFERTAT
17.861,00 €

1

BOSIR SA

2

MARTATOR INSURANCE SL

21.108,80 €

3

INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA SL

22.430,00 €

4

ETRA BONAL SA

22.470,80 €

5

URBALUX SA

23.067,85 €

6

ELECTRICITAT BOQUET SL

24.000,00 €

7

SEÑALES GIROD SL

25.000,00 €

8

EDIFICACIONS I REPARACIONS TÀRRACO SL

29.500,00 €

Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de
l’enllumenat públic de la nova vorera del camí de Tarragona i la Ctra.
T-203, a l’empresa BOSIR SA, per l’import que es detalla tot seguit, i
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
aprovat:
Preu net:
Import de l’IVA:
Preu total:

17.861,00 €
3.750,81 €
21.611,81 €

Tercer.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en
el procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.

Quart.

Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic.”
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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, 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 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:
- Actuació artística homenatge a Pavarotti.
- Actuació artística Serveis Musicals de Tango.
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.
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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 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.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament l’actuació Homenatge a Pavarotti a l’empresa
EMFANITEK SL, per la quantitat de 968,00 € (nou-cents seixanta vuit
euros) I.V.A. inclòs, d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquest acord i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Segon.

Adjudicar directament l’actuació Serveis Musicals de Tango al Sr.
Gerardo Martin Aravela Lier, per la quantitat de 1.452,00 € (mil quatrecents cinquanta dos euros) I.V.A. inclòs, d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al conveni
incorporat a l’expedient administratiu.

Tercer.

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ DE
L’EXERCICI 2019 AL CLUB DE FUTBOL EL CATLLAR (CODI 2.2.5.2
2018.015(603)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“El Club Esportiu El Catllar sol·licita una bestreta a compte de la subvenció de
l’exercici 2019 pel desenvolupament de les seves activitats, per tal de poder
atendre pagaments urgents..
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.
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, proposo que la Junta de govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament d’una bestreta de 5.000 €, al Club
Esportiu El Catllar, a compte de la subvenció corresponent a l’any
2019, per tal de donar suport i col·laboració a les activitats que
realitzen i poder realitzar pagaments urgents.

Segon.

Ingressar en el compte facilitat per l’interessat l’import de la bestreta
de subvenció concedida.

Tercer.

Notificar aquesta resolució al Club Esportiu El Catllar.”

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, Carles Guillen i
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan és un quart 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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