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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE 
MAIG DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del disset 
de maig 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 
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
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’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PUNT DE L’ORDRE 
DEL DIA PER A L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ 
SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ D’UNA PERSONA DESOCUPADA PER AL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE ZONES URBANES I PERIURBANES 
DEL MUNICIPI, PER A L’OCUPACIÓ DE DUES PERSONES (CODI 1.6 
2018.021(385)). 
 
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
les sotmet a votació amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
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Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap 
 
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 10 DE MAIG 
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.018(345)). 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local 
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de maig 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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
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: 
 
Informar que ahir es va produir un despreniment de trossos de l’obra vista de la 
façana de l’edifici de l’institut a la via pública. S’ha procedit a tancar l’accés al 
centre per la porta habitual i restringir el pas a la zona. Alternativament s’hi 
accedeix per la porta de la pista esportiva. L’arquitecte de l’ajuntament ho ha 
comprovat avui mateix i sembla que el problema deriva de l’òxid generat per les 
finestres, doncs es desprenen parts de totxo del llindar. Avui mateix s’han sanejat 
les parts afectades per garantir la seguretat i avaluar millor la intervenció a fer. 
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Informar que el proper dia 31 del corrent hem estat convocats a una reunió a 
l’aeroport de Reus per AENA als efectes de celebrar la reunió que cada cinc anys 
cal realitzar relativa a la qüestió de les afectacions de les servituds aeronàutiques. 
 
Informar també que mitjançant resolució  de la gerència del Consell Comarcal de 
6 d’abril s’ha modificat, segons allò sol·licitat per l’ajuntament, els dies de recollida 
de voluminosos passant dels 4 dies consecutius que hi havia a dos períodes de 
dos dies a mitjans i a final de mes i a partir del dia 1 de maig, sense que comporti 
variació respecte al contracte signat al seu dia. 
 
Finalment, intervé la regidora M. Goretti Gatell Anglès per informar dels cursos de 
natació que durant la temporada d’estiu de la piscina municipal de la Torre d’en 
Guiu s’oferiran. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA 

MUNICIPAL ORDINÀRIA D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ 
DEL MAS DE CARGOL QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA PATRAN 
COSTA DORADA, SL (CODI 1.4.6 2018.12(163)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern de 8 de març de 2018 es va aprovar 
l’execució de l’obra municipal ordinària inclosa a la “memòria valorada de 
l’arranjament i millora d’un tram del camí del Mas de Cargol” i es varen adjudicar 
els treballs a l’empresa Patran Costa Dorada, SL, per import de 5.447,61, IVA 
inclòs, amb el desglossament següent: 4.502,16 €, pressupost net, i 945,45 € 
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 d’obra corresponent a tots els treballs realitzats, que importa 
la quantitat de 5.447,61 € (cinc-mil quatre-cents quaranta-set euros amb seixanta-
un cèntims d’euro). 
 

L’obra està finançada amb recursos provinents de la convocatòria d’ajuts 
destinats als ens locals per l’arranjament i millora de camins rurals de titularitat 
municipal de la comarca del tarragonès, per a l’anualitat 2017 promoguda pel 
Consell Comarcal. 
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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 l’única certificació corresponent a l’obra municipal ordinària 
d’arranjament i millora d’un tram del camí del Mas de Cargol, per 
import total de 5.447,61 € (cinc-mil quatre-cents quaranta-set euros 
amb seixanta-un 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, Joan Díaz i Rull, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE FRANGES 

PERIMETRALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS A 
LES URBANITZACIONS LA CATIVERA, MAS DE COSME I MAS DE 
GEREMBÍ (CODI 1.4.6 2018.022(299)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Durant l’any 2017 i amb el finançament parcial obtingut de la Direcció General 
de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es va 
dur a terme la neteja d’un total de 25 franges perimetrals de diverses 
urbanitzacions del municipi, quedant pendent l’execució d’altres. 
 
Havent obtingut finançament de la Diputació de Tarragona per completar els 
treballs iniciats l’any passat i ara referits, escau executar, a la major brevetat 
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possible les franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions La 
Cativera, Mas de Cosme i Mas de Gerembí. 
 
S’han sol·licitat diverses ofertes a empreses especialitzades i s’han presentat 
les següents: 
 

Proposta Import IVA Total 

Sr. Jordi Bové Fraga (BOGA) 11.500 € 2.415 € 13.915 € 

Volpal Jardins Serveis SL 10.500 € 2.205 € 12.705 € 

 
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 els d’obres de menys de 
40.000 euros, 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 el contractista no ha subscrit cap contracte amb l’ajuntament 
en el darrer any i pel mateix objecte. 
 
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. 
 
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent 
acord: 
 
Primer. Dur a terme els treballs d’execució de les franges perimetrals contra 

incendis forestals a les urbanitzacions La Cativera, Mas de Cosme i 
Mas de Gerembí. 
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Segon.  Adjudicar els treballs al contractista Jordi Bové i Fraga per un import 

d’11.500 € més 2.415 € d’IVA, essent el total de 13.915 € (tretze mil 
nou-cents quinze euros). 

 
Tercer. Aprovar la despesa per import de 13.915 € amb càrrec al pressupost 

municipal vigent. 
 
Quart. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona empresària adjudicatària.  
 
Sisè. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 

la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic.” 

 
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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI SE SOCORRISME 

AQUÀTIC DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU  
(CODI 1.4.6 2018.028(379)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Atès que properament s’obriran les piscines municipals, cal procedir a la 
contractació del servei de socorrisme aquàtic professional, degudament 
acreditat i legalitzat, per garantir la seguretat dels banyistes.  
 

L’ajuntament ha sol·licitat oferta a diferents empreses especialitzades per dur a 
terme el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal de la Torre d’en 
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Guiu durant la temporada d’estiu de 2018, durant els mesos de juny a setembre, 
de les onze del matí a les vuit de la tarda, havent-ne presentat les següents: 
 

EMPRESA IMPORT IVA TOTAL 

Grup Serviesport  7.128,00 € 1.496,88 € 8.624,88 € 

Blue Safety SL 6.522,57 € 1.369,74 € 7.892,31 € 

Risck Control RCS, SL  6.488,10 €   1.362,50 €   7.850,60 €  
 

Per tant doncs l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’ajuntament és la 
que ha presentat l’empresa Risck Control RCS, SL. 
  

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 els d’obres de menys de 
40.000 euros, 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 el contractista no ha subscrit cap contracte amb l’ajuntament 
en el darrer any i pel mateix objecte. 
 

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: 
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Primer. Dur a terme el servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals 
de la Torre d’en Guia per a la temporada d’estiu de 2018, des del dia 
23 de juny i fins al dia 11 de setembre, des de les onze del matí i fins 
a les vuit del vespre ininterrompudament. 

 

Segon.  Adjudicar els treballs al contractista Risck Control RCS, SL per un 
import de 6.488,10 € més 1.362,50 € d’IVA, essent el total de 7.850,60 
€ (set-mil vuit-cents cinquanta euros amb seixanta cèntims). 

 

Tercer. Aprovar la despesa per import de 7.850,60 € amb càrrec al pressupost 
municipal vigent. 

 

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

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma.  
 

Sisè. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 
la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic.” 

 
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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I 

CONTROL DE PLAGUES A DIVERSOS SISTEMES DE 
CLAVEGUERAM I DE CONTROL DE MOSCA NEGRA I MOSQUIT 
TIGRE A LA LLERA DEL RIU GAIÀ AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ DE 
LA VILA (CODI 1.4.6 2018.029(380)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“En el marc de la  protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de 
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals 
domèstics abandonats, l’ajuntament presta el servei, entre d’altres, de 
tractament contra les plagues per evitar la propagació de la mosca negra i el 
mosquit tigre a les zones humides, gestiona la retirada d’animals peridomèstics, 
com ara els coloms (Columba livia domestica) i domèstics abandonats i combat 
la presència d’escarabats als sistemes de clavegueram en aquelles 
urbanitzacions en que la seva presència així ho requereix.   
 
Com és habitual i degut a la seva solvència tècnica i àmplia experiència en 
aquesta branca s’ha sol·licitat pressupost a la societat Serveis Antiplagues, 
Higiene i Control Ambiental, SA (SAHICASA). 
 
Per efectuar tractaments a la llera del riu contra el mosquit tigre i la mosca negra 
per al control de la població d’aquests insectes al llarg dels 600 metres de la 
llera del Riu Gaià que discorre pel nucli urbà, des de la resclosa i fins al pont de 
la carretera, amb periodicitat d’un tractament cada 10 dies durant els mesos de 
maig a octubre de 2017, essent el seu cost el que es detalla tot seguit: 
 

Cost (1 tractament per quinzena a 135 €. maig a octubre) 1.620,00 € 

IVA (21%) 340,20 € 

TOTAL 1.960,20 € 

 
Alhora, la mateixa empresa ha presentat proposta per al tractament preventiu i 
correctiu de la presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de Boronat,  
Mas de Pallarès, Esplai Tarragoní, Pins Manous i Mas d’Enric d’acord amb les 
característiques i valoració següent: 
 
Tractaments preventius: consistent en l’aplicació de punts d’enceballs 
alimenticis en format gel insecticida a l’interior dels 40 registres de mostreig. 
 
Tractaments correctius: consistent en la polvorització de productes insecticides 
(emulsionables) a l’interior dels 40 registres. 
 
El servei de control d’escarabats, abans descrit, es realitzarà una vegada al 
mes durant els mesos de juny, juliol i agost de 2017. El preventiu en 40 registres 
diferents dels 40 registres on s’efectuarà el correctiu, assolint la màxima eficàcia 
al menor cost. 
 

 IMPORT IVA (10%) TOTAL 
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Cost (1 tractament mensual a 285 €. 
juny a octubre) Masia Boronat 

1.140,00 € 114,00 € 1.254,00 € 

Cost (1 tractament mensual a 285 €. 
juny a octubre) Mas de Pallarès 

1.140,00 € 114,00 € 1.254,00 € 

Cost (1 tractament mensual a 285 €. 
juny a octubre) Esplai Tarragoní 

1.140,00 € 114,00 € 1.254,00 € 

Cost (1 tractament mensual a 285 €. 
juny a octubre) Pins Manous 

1.140,00 € 114,00 € 1.254,00 € 

Cost (1 tractament mensual a 285 €. 
juny a octubre) Mas d’Enric 

1.140,00 € 114,00 € 1.254,00 € 

    

TOTAL  5.700,00 €   570,00 €   6.270,00 €  

 
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 els d’obres de menys de 
40.000 euros, 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 el contractista no ha subscrit cap contracte amb l’ajuntament 
en el darrer any i pel mateix objecte. 
 
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. Dur a terme el servei de control de plagues per al tractament a la llera 

del riu contra el mosquit tigre i la mosca negra i el tractament preventiu 
i correctiu de la presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de 
Boronat, Mas de Pallarès, Esplai Tarragoní, Pins Manous i Mas 
d’Enric per la temporada d’estiu de 2018. 

 
Segon.  Adjudicar els treballs per al tractament a la llera del riu contra el 

mosquit tigre i la mosca negra a l’empresa Serveis Antiplagues, 
Higiene i Control Ambiental, SA (SAHICASA) per un import de 1.620 
€ més 340,20 € d’IVA, essent el total de 1.960,20 € (mil nou-cents 
seixanta euros amb vint cèntims). 

 
Tercer.  Adjudicar els treballs per al tractament preventiu i correctiu de la 

presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de Boronat,  Mas 
de Pallarès, Esplai Tarragoní, Pins Manous i Mas d’Enric a l’empresa 
Serveis Antiplagues, Higiene i Control Ambiental, SA (SAHICASA) 
per un import de 5.700 € més 570 € d’IVA, essent el total de 6.270 € 
(sis-mil dos-cents setanta euros). 

 
Quart. Aprovar la despesa per import total de 8.230,20 € amb càrrec al 

pressupost municipal vigent. 
 
Cinquè. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a 

l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats en legal forma.  
 
Setè. Publicar aquest acord a la seu electrònica, al perfil del contractant i a 

la web municipal i comunicar les dades bàsiques del contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic”. 

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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DELS 

PROFESSIONALS PRESENTATS EN EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC 
I EXECUTIU D’UN EDIFICI EDUCATIU (CODI 1.4.6 2017.035(682)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 14 de desembre de 2017, es 
va aprovar l'expedient de contractació del servei d’un arquitecte per la redacció 
d’un projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici educatiu, per un 
import de licitació de 145.200,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
120.000,00 €, pressupost net, i 25.200,00 € en concepte d’Impost sobre el valor 
(IVA) afegit al tipus del 21%. 
 
En data 2 de febrer de 2018 es va publicar al núm. 24 del Butlletí Oficial de la 
província de Tarragona i al Perfil del Contractant l’anunci de licitació per 
participar en el procediment esmentat.  
 
En data 27 de febrer de 2018 es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura 
del sobre 1 i s’estableix la relació definitiva de candidats admesos, que va ser 
la següent: 

 
1 UTE ESTHER SÁBADO PRATS, SARA TRAVER TRAVER I ERIC 

DEALBERT BELLÉS 
2 GARRETA ARQUITECTES SLP  
3 FRANCESC FLAVIÀ MANZANO SCP 
4 ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES SLP 
5 ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS, ARQUITECTES, SLP I HECTOR 

JALA IRIGOYEN 
6  ESTUDI GRV ARQUITECTES SLP 
7  UTE SONIA VILELLA NEBOT, PERE SOCIAS, ROSA GOMIS 
8 ENRIC SERRA GRAU 
9 BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP 
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La mesa acorda també excloure la proposició presentada per Pallejà-Leon 
Arquitectes SLP per no complir amb el principi d’anonimat que, d’acord amb el 
que estableix el Plec de Clàusules Administratives, ha de regir el procediment 
de licitació, ni amb la Clàusula 12na del Plec que determina el següent: 
 
“La documentació que conté el sobre precedent (sobre 1) no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre 2,3, o 4. L’incompliment d’aquesta obligació implica 
l’exclusió de la licitació per la mesa de contractació”. 
 

A més, d’acord amb el que estableix la clàusula 15a. del Plec, les sol·licituds 
han de presentar-se en dos moments. Primer s’havia de presentar la 
documentació administrativa en el sobre 1, sense cap referència al futur lema i, 
un cop publicada la llista d’admesos, s’obre el termini de 10 dies naturals per 
presentar la resta de sobres (memòria tècnica, Proposició econòmica i 
identificació de l’autoria). 
 

La mesa de contractació es reuneix en data 20 de febrer per la valoració de les 
ofertes contingudes en el sobre 2 i acorda traslladar la documentació inclosa en 
aquests sobres als vocals tècnics de la Mesa per la valoració de les mateixes 
de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
En data 6 d’abril es reuneix la Mesa de contractació per l’obertura dels sobres 
números 3 i 4, acordant-se el següent :  
 

 “ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ. 

Assumpte: Contractació dels serveis d'un arquitecte per la redacció i direcció de l'obra de 
construcció d'un edifici educatiu. 

 
Dia i hora de la reunió: 6 d'abril de 2018, a dos quarts de deu del matí. 

 
Assistents: 

 
President: Sr. Joan Morla i Mensa (Alcalde). 

 
Vocals: Sra. M. Goretti Gatell i Anglés (Regidora d'ensenyament) Sr. 

Antonio López López (Regidor) 
L'arquitecte designat per !'alcalde del Catllar, Sr. Xavier Romaní. 
El secretari de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, Sr. Juan Manuel Zaguirre Fernández. 
El Sr. Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de l'Ajuntament.  

Secretari:   Sr. Jordi Reina i Gelabert, secretari interventor de l'Ajuntament. 
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Ordre del dia: Obertura dels sobres número 3 i 4 que contenen "la proposició econòmica i 
els documents que siguin precisos per a la valoració deis criteris d'adjudicació que no 
depenen d'un judici de valor'' i "la identificació de l’autoria" , respectivament. 

 
A la Sala d'actes de l'Ajuntament del Catllar es constitueix la Mesa de contractació, per a 
l'adjudicació del contracte d'obres indicat a l'assumpte, formada pels assistents esmentats. 

 
Per part del secretari de la Mesa, es dóna compte del informe - avaluació corresponent a la 
documentació tècnica que contenien els sobres núm. 2, la valoració de la qual esta subjecta 
als criteris de judici de valor de l'esmentat contracte i que, tot seguit, es transcriu 
íntegrament: 

 
"CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UN ARQU/TECTE PER LA REDACCIÓ D'UN 
PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI EDUCATIU 

 
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de l’Ajuntament del Catllar, i els arquitectes 
senyors Xavier Romaní Bové i Juan Manuel Zaguirre Fernández, vocals tècnics de la Mesa 
de Contractació, per tal de fer la valoració a traves de judicis de valors de les propostes 
presentades a la citada licitació. 
 
INFORMEN: 
 
En data 23 de març, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del “sobre 2” que conté 
la documentació tècnica la valoració de la qual està subjecta als criteris de judici de valor del 
citat contracte. 
 
De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars, els criteris de valor de la 
Mesa de Contractació que s’han tingut en compte són: 
 
PRIMER: Qualitat arquitectònica      (0-35 punts) 
 
La qualitat arquitectònica, que es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i eficient de 
tots i cadascun dels valors següents: 
 

a) La idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per a acollir els usos previstos i, 
si escau, admetre capacitats funcionals més àmplies o poder-s'hi adaptar durant tot 
llur cicle de vida, i també la idoneïtat del manteniment d'aquestes construccions. 

b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant per llur benestar i confort 
en un entorn segur i accessible.  

c) La contribució a la cohesió social i a la millor relació dels ciutadans amb llur dimensió 
artística i cultural. 

d) L'adequació a l'entorn i el paisatge dels assentaments urbans o dels espais oberts. 
e) La sostenibilitat en els vessants mediambiental, econòmic i social, i el compromís 

col·lectiu amb l'eficàcia energètica dels edificis i la reducció de les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle. 

f) La bellesa, l'interès artístic i llur aportació al debat cultural. 
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SEGON: Proposta de sistemes de construcció: industrialitzats; de col·locació en 
sec; amb minimització de la petjada ecològica; i amb minimització del 
termini d’execució        (0-25 punts) 

 
TERCER:   Que l’edifici acabat sigui de fàcil manteniment, minimitzi els consums 

energètics i disposi de sistemes passius d’estalvi energètic.                                                                      
(0-25 punts) 

 
QUART:  Possibilitat d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots o rams 

industrials tancats susceptibles de ser contractats independentment. 
Mesures per aconseguir-ho       (0-15 punts) 

 
Es fixen els següents criteris d’avaluació que serviran per puntuar les diferents propostes: 
 

 A 
Elevat grau d’idoneïtat 

B 
Adequat grau 

d’idoneïtat 

C 
Limitat grau 
d’idoneïtat 

D 
Poc grau 

d’idoneïtat 

TRAM DE 35 PUNTS ENTRE 35-27 PUNTS ENTRE 26-17 PUNTS ENTRE 16-10 PUNTS ENTRE 9-0 PUNTS 

TRAM DE 25 PUNTS ENTRE 25-20 PUNTS ENTRE 18-13 PUNTS ENTRE 12-7 PUNTS ENTRE 6-0 PUNTS 

TRAM DE 15 PUNTS ENTRE 15-13 PUNTS ENTRE 12-9 PUNTS ENTRE 8-5 PUNTS ENTRE 4-0 PUNTS 

   
Una vegada fixats els criteris d’avaluació, la valoració de les diferents propostes dels licitadors 
és la següent: 
 
SOBRE 1: RITME SOSTINGUT  
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un limitat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
limitat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 12 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un adequat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
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Es considera que la proposta té un limitat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 5 punts. 
 
SOBRE 2: AL CIM DEL TURÓ  
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un elevat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 32 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
adequat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 13 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un elevat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 20 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té un adequat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 10 
punts. 
  
SOBRE 3: EL BOSQUET  
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un adequat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 18 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
adequat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 15 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
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Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un limitat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 12 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té un limitat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 5 punts. 
 
SOBRE 4: TRES A TRIIS  
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un limitat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
adequat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 18 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un limitat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 8 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té un limitat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 5 punts. 
 
SOBRE 5: FIL A L’AGULLA 
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un limitat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
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Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
limitat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 10 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un limitat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 10 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té un adequat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 9 punts. 
 
SOBRE 6: PEDRA SECA  
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un adequat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 20 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
adequat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 18 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un adequat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té un adequat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 12 
punts. 
 
SOBRE 7: NOTES  
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un limitat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
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sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 12 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
adequat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 15 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un limitat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 8 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té poc grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat d’estructurar el 
projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 3 punts. 
 
SOBRE 8: DIBUIXANT EL CEL 
 
Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un limitat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
limitat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 10 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té poc grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 5 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té poc grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat d’estructurar el 
projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 3 punts. 
 
SOBRE 9: PENTAGRAMA  
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Criteri 1: Qualitat arquitectònica 
 

Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que aquesta proposta 
té un adequat grau d’idoneïtat en la qualitat arquitectònica, l’adequació a l’entorn, i la 
sostenibilitat en els vessants mediambiental, energètic i econòmic i social, atorgant una 
puntuació total de 20 punts. 
 
Criteri 2: Sistemes constructius 
 
Vista la documentació presentada, la Mesa de contractació considera  que la proposta té un 
adequat grau d’idoneïtat respecte al sistema constructiu proposat, i, per tant, la seva puntuació 
és de 15 punts. 
 
Criteri 3: Manteniment i Estalvi Energètic 
 
Una vegada valorada la proposta, la Mesa de contractació considera que té un adequat grau 
d’idoneïtat respecte al fàcil manteniment de l’edifici i als sistemes d’estalvi energètic, atorgant 
una puntuació total de 15 punts. 
 
Criteri 4: Estructurar el projecte i l’obra en grans lots 
 
Es considera que la proposta té un adequat grau d’idoneïtat respecte a la possibilitat 
d’estructurar el projecte i l’obra en grans lots. La puntuació per aquest concepte és de 12 
punts. 
 
Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, s’estableix el següent quadre resum 
de les puntuacions obtingudes pels licitadors, ordenats en forma decreixent i que s’eleva a la 
Mesa de contractació: 

 
 

AL CIM DEL TURÓ 32 13 20 10 75 

PEDRA SECA 20 18 15 12 65 

PENTAGRAMA 20 15 15 12 62 

EL BOSQUET 18 15 12 5 50 

RITME SOSTINGUT 15 12 15 5 47 

TRES ATRIIS 15 18 8 5 46 

FIL A L’AGULLA 15 10 10 9 44 

NOTES 12 15 8 3 38 

DIBUIXANT EL CEL 15 10 5 3 33 

 

 
Acte seguit es procedeix a !'obertura deis sobres números 3 i 4 i els membres de la Mesa 

procedeixen a puntuar, d'acord amb els parametres establerts al plec de condicions, les 

ofertes presentades i a assignar-les-hi l'autoria d'acord amb la documentació inclosa en el 

sobre 4. 
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Obert el sobre 3, i efectuades les operacions de calcul establertes, el resultat és el 

següent: 
 

 
 
 

LEMA 

 

 
OFERTA ECONOMICA 

 
 

30 

MENOR 

TERM INI 

D ' EXECUCIÓ 

 
20 

 
 
 

PUNTUACIÓ 

SOBRE 3  

 
PREU 

TIPUS 

PREU 

 
OFERTAT 

IMPORT 

 
BAIXA 

 
 
 
% DE BAIXA 

 
 

 
PUNTS 

OFERTAT 
 

(SETMANES) 

 
 
 

PUNTS 

DIBUIXANT EL CEL 
120.000,00 63.900,00 56.100,00 46,75% 30,00 11 20,00 50,00 

EL BOSQUET 
120.000,00 89.880,00  30.120,00 25,10% 16,11 0 0,00 16,11 

AL CIM DEL TURÓ 120.000,00 96.000,00 24.000,00 20,00% 12,83 4 7,27 20,11 

RITME SOSTINGUT 120.000,00 96.000,00 24.000,00 20,00% 12,83 8 14,55 27,38 

PENTAGRAMA 120.000,00 96.500,00 23.500,00 19,58% 12,57 6 10,91  23,48 

TRES ATRIIS 120.000,00 87.000,00 33.000,00 27,50% 17,65 4 7,27 24,92 

FIL A L' AGULLA 120.000,00 80.000,00 40.000,00 33,33% 21,39 6 10,91 32,30 

PEORA SECA 120.000,00 90.000,00 30.000,00 25,00% 16,04 8 14, 55 30,59 

Obert el sobre 4, es relacionen els lemes amb els autors segons la següent correlació: 
 

LICITADOR LEMA 
PUNTUACIO 

SOBRE 2 

ESTHER SÁBADO PRATS, SARA TRAVER TRAVER, ERIC DEALBERT 
BELLÉS 

DIBUIXANT EL CEL 33 

GARRETA ARQUITECTE SL EL BOSQUET 50 

FRANCESCH FLAVIA MANZANO SCP AL CIM DEL TURÓ 75 

ACTIVITATS ARQUITECTONIQU ES SLP RITME SOSTINGUT 47 

ROS-SUTRIASI ASSOCIATS, ARQU IT ECTES,SLP, HECTOR JALA 
IRIGOYEN 

PENTAGRAMA 62 

SONIA VILELLA NEBOT, PERE SOCIAS JU LBE I ROSA GOMIS 
NOVELL 

TRES ATRIIS 46 

ENRIC SERRA GRAU FIL A L'AGULLA 44 

BAMMP ARQUITE CTES I ASSOCI ATSSLP PEDRASECA 65 

 

La puntuació total obtinguda per les diferents propostes és la següent: 
 

 
LICITADOR 

 
LEMA 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP PEDRASECA 95 ,59 
FRANCESCH FLAVIA MANZANO SCP AL CIM DEL TURÓ 95,11 
ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS, ARQUITECTES, SLP, HECTOR JALA IRIGOYEN PENTAGRAMA 85,48 
ESTHER SÁBADO PRATS, SARA TRAVER TRAVER, ERIC DEALBERT BELLÉS DIBUIXANT EL CEL 83,00 

ENRIC SERRA GRAU FIL A L' AGU LLA 76 ,30 

ACTIVITATS ARQUITECTONIQUES SLP RITME SOSTINGUT 74,38 

SONIA VILELLA NEBOT , PERE SOCIAS JULBE I ROSA GOMIS NOVELL TRES ATRIIS 70,92 

GARRETA ARQUITECTE SL EL BOSQUET 66,11 
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Tot i haver estat valorada en l’obertura del sobre núm. 2, la Mesa no fa constar en la 

puntuació final la proposta "Notes" atès que es constata que ha estat presentada per 

Palleja-Leon Arquitectes SLP, licitador que va ser exclòs arran de l’’obertura del sobre 

núm.1, per no complir amb el principi d'anonimat, que havia de regir en tot el procediment, 

i amb la clàusula 15a. del Plec, que estableix la forma i el termini de presentació dels 

diferents sobres. 
 

 

Avaluades les ofertes econòmiques d'acord amb el criteris establerts a l'article 85.4 del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es 

determina que l’oferta presentada perla UTE formada pels arquitectes Esther Sábado 

Prats, Sara Traver Traver i Eric Dealbert, s'ha de considerar desproporcionada i per tan 

la Mesa acorda requerir-li la justificació de !'oferta  presentada. 
 
 

Acte seguit el President dóna per acabada la reunió a dos quarts d'onze del matí.“ 

 
En data 4 de maig la Mesa de contractació es reuneix per la valoració de l’oferta 
amb baixa desproporcionada presentada per la UTE formada pels arquitectes 
Esther Sábado Prats, Sara Traver Traves i Eric Dealbert i per elevar a l’òrgan 
de contractació la relació classificada de les proposicions presentades, 
acordant-se el següent: 
  

“Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa i acta seguit es dóna compte 

que s’ha demanat justificació de l’oferta econòmica amb baixa desproporcionada a la UTE 
formada pels arquitectes Esther Sábado Prats, Sara Traver Traver i Eric Dealbert que, un cop 
exhaurit el termini per a fer-ho, no han presentat cap escrit justificatiu al respecte. 
 
Es per això que la mesa proposa:  
 
Primer.- Excloure de la licitació, a la UTE formada pels arquitectes Esther Sábado Prats, Sara 
Traver Traver i Eric Dealbert i fer proposta d’adjudicació de la contractació del servei 
l’esmentat,  d’acord amb la següent puntuació obtinguda per les diferents propostes, un cop 
exclosa l’empresa esmentada: 
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Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada per ordre decreixent de les 
proposicions presentades en la licitació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.  
 
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les deu del 
matí.” 

 
 
 
 

LEMA 
  

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

LICITADOR 
  

OFERTA ECONÒMICA 30   
MENOR 
TERMINI 

EXECUCIÓ 
20 PUNT. 

SOBRE 
 3 

PREU TIPUS 
PREU 

OFERTAT 
IMPORT 
BAIXA 

% DE 
BAIXA PUNTS 

OFERTAT 
(SETMANES) PUNTS 

PEDRA SECA 65 
BAMMP ARQUITECTES I 
ASSOCIATS SLP 120.000,00 90.000,00 30.000,00 25,00% 22,50 8 14,55  37,05 

AL CIM DEL 
TURÓ 75 

FRANCESCH FLAVIA 
MANZANO SCP 120.000,00 96.000,00 24.000,00 20,00% 18,00 4 7,27 25,27 

PENTAGRAMA 62 

ROS-SUTRIAS I 
ASSOCIATS, 
ARQUITECTES, SLP, 
HECTOR JALA IRIGOYEN 120.000,00 96.500,00 23.500,00 19,58% 17,63 6 10,91 28,53 

FIL A L’AGULLA 44 ENRIC SERRA GRAU 120.000,00 80.000,00 40.000,00 33,33% 30,00 6 10,91  40,91 

RITME 
SOSTINGUT 47 

ACTIVITATS 
ARQUITECTÒNIQUES 
SLP 120.000,00 96.000,00 24.000,00 20,00% 18,00 8 14,55  32,55 

TRES ATRIIS 46 

SONIA VILELLA NEBOT, 
PERE SOCIAS JULBE I 
ROSA GOMIS NOVELL 120.000,00 87.000,00 33.000,00 27,50% 24,75 4 7,27 € 32,02 

EL BOSQUET 50 
GARRETA ARQUITECTE 
SL 120.000,00 89.880,00 30.120,00 25,10% 22,59 0 0,00 € 22,59 

 
ORDRE LICITADORS 

LOT 1 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 
BAMMP ARQUITECTES I 
ASSOCIATS SLP 65 37,05 

102,05 

2 
FRANCESCH FLAVIA 
MANZANO SCP 75 25,27 

100,27 

3 
ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS, 
ARQUITECTES, SLP, HECTOR 
JALA IRIGOYEN 62 28,53 

90,53 

4 ENRIC SERRA GRAU 44 40,91 84,91 

5 
ACTIVITATS 
ARQUITECTÒNIQUES SLP 47 32,55 

79,55 

6 
SONIA VILELLA NEBOT, PERE 
SOCIAS JULBE I ROSA GOMIS 
NOVELL 46 32,02 

78,02 

7 GARRETA ARQUITECTE SL 50 22,59 72,59 
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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. 

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

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. 
 
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.  Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en el 

procediment per la contractació dels serveis d’un arquitecte, per la 
redacció d’un projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici 
educatiu, d’acord amb la següent puntuació definitiva: 

 
 

ORDRE LICITADORS 
LOT 1 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 
BAMMP ARQUITECTES I 
ASSOCIATS SLP 

65 37,05 102,05 

2 
FRANCESCH FLAVIA 
MANZANO SCP 

75 25,27 100,27 
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Segon.  Requerir a l’empresa BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP 
perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils comptats des de la 
recepció d’aquesta requeriment, acrediti que ha constituït la garantia 
per import 4.500 €, acrediti disposar de la capacitat suficient per 
contractar amb l'administració i aporti els certificats d’estar al corrent 
de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, 
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 17a. del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment, i aboni les 
despeses de publicitat quantificades en 209,17 €.  

 

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.” 

 
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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 

3 
ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS, 
ARQUITECTES, SLP, HECTOR 
JALA IRIGOYEN 

62 28,53 90,53 

4 ENRIC SERRA GRAU 44 40,91 84,91 

5 
ACTIVITATS 
ARQUITECTÒNIQUES SLP 

47 32,55 79,55 

6 
SONIA VILELLA NEBOT, PERE 
SOCIAS JULBE I ROSA GOMIS 
NOVELL 

46 32,02 78,02 

7 GARRETA ARQUITECTE SL 50 22,59 72,59 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

26 
1.2.2.2 2018.019(368) 

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE 
COL·LABORACIÓ SOCIAL PER A L’OCUPACIÓ DE DUES PERSONES 
DESOCUPADES PER AL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE ZONES 
URBANES I PERIURBANES DEL MUNICIPI (CODI 1.6 2018.021(385)). 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació 
contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa 
possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal, 
de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació 
per a la realització d'obres i serveis d'interès general. 
 

Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració 
social tenen dret a percebre la prestació per desocupació. El compromís de les 
administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació 
d’acord amb el que s’estableix normativament fins al topall que representa la 
darrera base de cotització al sistema de Seguretat Social. 
 

Les persones a les que va dirigida aquesta iniciativa són, doncs, persones 
desocupades, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que percebin 
el subsidi o prestacions per desocupació, sigui en la modalitat contributiva, sigui 
en l’assistencial i que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la 
categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració 
social.  
 

Alhora, el programa de col·laboració social ha de complir, com a mínim, els 
següents requisits: tenir utilitat social i redundar en benefici de la comunitat, que 
la durada màxima del treball sigui la que li manqui al treballador o treballadora 
per percebre en la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut, 
que en cap cas podrà ser superior a sis mesos, que no suposi un canvi de 
residència habitual per a la persona i que el lloc de treball coincideixi amb les 
aptituds físiques i professionals de la persona. 
 

Avaluada la situació sòcio-laboral de les persones més desafavorides del 
municipi amb els serveis socials, es considera escaient presentar una nova 
proposta de col·laboració social al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a l’adscripció de dues d’aquestes persones i així pal·liar, de forma 
temporal, les necessitats més peremptòries de la unitat familiar a la que 
pertanyen, sempre que es donin els requisits d’idoneïtat i adequació que 
avaluarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
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Valorant molt positivament l’experiència dels programes de col·laboració social 
anteriors, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord: 
 
Primer. Aprovar presentar una proposta de col·laboració social al 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’adscripció de 
dues persones, tot assumint els compromisos inherents a aquesta 
comesa, consistents en realitzar tasques de suport a la brigada 
municipal pel manteniment de vies públiques i espais lliures. 

 
Segon.  Abonar a cada persona adscrita al programa la diferència entre la 

prestació contributiva o subsidi que ve percebent i l’import total de la 
base reguladora que es va tenir en compte per al càlcul de 
l’esmentada prestació, garantint el 100% del salari mínim 
interprofessional vigent en cada moment. 

 
Tercer.  Abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball 

i malaltia professional i els costos dels desplaçaments de les 
persones adscrites des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, 
si és el cas. 

 
Quart.  Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de quants documents siguin 

necessaris per al formalització d’aquet acord.” 
 
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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS 

(CODI 1.4.6 2018.009(120)). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions 
que tot seguit es detallen: 
 

- Contractació de l‘actuació de Sons del mar per a una cantada 
d’havaneres el dia 20 de juliol de 2018, a les 22.00h.  

- Subministrament de 5 senyals informatius de zona vídeo-vigilada en 
català. 

- Subministrament de 2 vitrines per a cartells informatius municipals, una 
per instal·lar-la a la urb. La Bonaigua i l’altra com a reserva per a properes 
instal·lacions. 

- Subministrament de 15 tanques metàl·liques, personalitzades, per 
delimitar zones d’actuació. 

- Subministrament de 2 pèrgoles d’alumini amb tendals corredissos per a 
la piscina municipal, per tal d’adequar espais amb ombra. 

- Substitució d’un punt de llum al carrer del Solsonès, de la urb. Pins 
Manous 3.  

- Substitució d’un punt de llum al carrer de la Sarga, de la urb. Masia 
Boronat.  

- Subministrament de 20 bancs de fusta per a diferents sectors del 
municipi. 

- Subministrament d’un gronxador per a nadó per al parc infantil situat a la 
torre d’en Guiu. 

 
S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses i professionals degudament 
capacitades  per realitzar cadascuna de les diferents actuacions. 
 
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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El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica 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 14.000 €. 
 
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. Contractar l’actuació de Sons del Mar per al dia 20 de juliol de 2018 

a l’empresa de representació Associació Musical Sons del Mar per la 
quantitat de 750 € (exempts 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 el subministrament de 5 senyals de zona vídeo-

vigilada en català per instal·lar en diversos edificis municipals a 
l’empresa METALCO, per la quantitat de 27,75 € de principal més 
5,83 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 33,58 € (trenta-
tres euros amb cinquanta-vuit cèntims) 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 el subministrament de 2 vitrines per a cartells 

informatius municipals, a l’empresa SUTRACEL per la quantitat de 
426,90 € de principal més 89,65 € corresponents al 21% d’IVA, essent 
el total de 516,55 € (cinc-cents setze euros amb cinquanta-cinc 
cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Quart. Adjudicar directament el subministrament de 15 tanques metàl·liques, 

per delimitar zones d’actuació a l’empresa TRAFIC I SERVEIS, per la 
quantitat de 874,59 € de principal més 183,66 € corresponents al 21% 
d’IVA, essent el total de 1.058,25 € (mil cinquanta-vuit euros amb vint-
i-cinc cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta 
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resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient 
administratiu. 

 
Cinquè. Adjudicar directament el subministrament de dues pèrgoles d’alumini 

lacat de 18 m² cadascuna, a l’empresa TOLDOS ZURITA, per la 
quantitat de 3.768 € de principal més 791,28 € corresponents al 21% 
d’IVA, essent el total de 4.559,28 € (quatre mil cinc-cents cinquanta-
nou euros amb vint-i-vuit cèntims) 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 els treballs de substitució d’un punt de llum al 

carrer del Solsonès de la urb. Pins Manous 3, a l’empresa BOSIR, SA 
per la quantitat de 256,87 € de principal més 53,94 € corresponents 
al 21% d’IVA, essent el total de 310,81 € (tres-cents deu euros amb 
vuitanta-un cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva 
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a 
l’expedient administratiu. 

 
Setè. Adjudicar directament els treballs de substitució d’un punt de llum al 

carrer de la Sarga de la urb. Masia Boronat, a l’empresa BOSIR, SA 
per la quantitat de 276,00 € de principal més 57,96 € corresponents 
al 21% d’IVA, essent el total de 333,96 € (tres-cents trenta-tres euros 
amb noranta-sis cèntims) 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 subministrament de 20 bancs de fusta per a 

diversos sectors del municipi a l’empresa NOVATILU, per la quantitat 
de 3.000 € de principal més 630 € corresponents al 21% d’IVA, essent 
el total de 3.630 € (tres-mil sis-cents trenta euros) 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 el subministrament d’un gronxador per a nadó 

per substituir un dels gronxadors infantils que hi ha situat al parc 
infantil de la torre d’en Guiu a l’empresa FÀBREGAS, per la quantitat 
de 141 € de principal més 29,61 € corresponents al 21% d’IVA, essent 
el total de 170,61 € (cent setanta euros amb seixanta-un cèntims) 
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d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb 
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu. 

 
Desè. 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, i 
Teresa M. Canela i Armengol. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10. TORN OBERT DE PARAULES. 
 
No n’hi ha. 
 
I quan són les sis i deu 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.  
      
      

      
 


