AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
JUNY DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del vint-ivuit de juny 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
M Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
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 21 DE JUNY
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.024(468)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de juny 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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
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:
- L’ajuntament tenia previst concórrer a la convocatòria de la Comissió Europea
WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts Wi-Fi gratuïts en espais públics
municipals, tasca impossible perquè el portal creat expressament no ha estat
operatiu. Així, la mateix la Comissió Europea ha cancel·lat la convocatòria i està
previst convocar de nou els ajuts de cara a la tardor. Estarem a l’aguait al
respecte.
- Respecte de la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en que havíem
concorregut amb la memòria valorada “arranjament i millora de diversos trams de
camins municipals amb finalitats silvícoles” ens ha estat denegada la petició per
manca d’adequació de la sol·licitud a l’objecte de la convocatòria, doncs
l’arranjament vial no s’associa directament a cap actuació forestal.
- En quant al procés contenciós conegut pel Jutjat del social 3 de Tarragona i
promogut pel Sr. ATQ contra AXA, Seguros Generales SA de Seguros y
Reaseguros i l’ajuntament per lesions sofertes com a conseqüència d’una caiguda
en alçada durant la jornada laboral del 9 de setembre de 2014, en que es
sol·licitava una indemnització de 152.000 € s’ha resolt en data 27 de juny de 2018,
mitjançant acord extrajudicial per la quantia de 80.882,53 €, que abonarà la
companyia al perjudicat.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

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

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

En col·laboració amb l’Arxiu Històric de Tarragona del Departament de
Cultura de la Generalitat per a l’organització de l’exposició “EL CATLLAR:
DOCUMENTS D’IDENTITAT I MEMÒRIA” que es farà durant les dies 6
a 29 de juliol es necessari disposar d’unes vitrines per protegir algunes
peces exposades i cal contractar una empresa especialitzada perquè en
faci el trasllat.

-

Degut a una avaria en el sistema de climatització del Centre Cultural,
zona de la sala polivalent i auditori, cal fer la reparació que comporta la
substitució de la vàlvula d’expansió.

-

Degut al transcurs del termini de vigència cal fer la inspecció periòdica de
l’ascensor de la Casa de la Vila.

S’han sol·licitat els corresponents pressupostos a les empreses amb capacitat
i solvència tècniques per la realització de les prestacions esmentades.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
Als efectes d’integrar aquest informe, es manifesta que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de
contractació, i que els contractistes es troben dins els límits permesos.
Examinat, a aquests efectes ara referits, l’informe 1/2018, de 20 d’abril, de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent) sobre els límits de la contractació menor a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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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 els treballs corresponents al trasllat de vitrines
per a l’exposició esmentada a la part expositiva d’aquest acord a
l’empresa Mudanzas Reus, SA per la quantitat de 595 € de principal
més 124,95 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 719,95
€ (set-cents dinou euros amb noranta-cinc cèntims) 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 els treballs de reparació dels equips de
climatització del Centre Cultural que donen servei a la sala polivalent
i a l’auditori a l’empresa JOSÉ PINTALUBA Y CIA, SL, per la quantitat
de 396,35 € de principal més 83,23 € corresponents al 21% d’IVA,
essent el total de 479,58 € (quatre-cents setanta-nou euros amb
cinquanta-vuit cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquest acord i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Tercer.

Adjudicar directament la inspecció periòdica de l’ascensor de la Casa
de la Vila a L’ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ,
SL UNIPERSONAL (ECA), per la quantitat de 92 € de principal més
19,32 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 122,27 € (cent
vint-i-dos euros amb vint-i-set cèntims) d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquest acord i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Quart.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients.”

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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA QUARTA CERTIFICACIÓ DE
L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA PARCIAL DE LA
CASA DE LA VILA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL (1.4.6 2017.026(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.
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. 4 corresponent a l’obra municipal
ordinària de reforma parcial de la Casa de la Vila, per import total de
29.212,16 € (vint-i-nou mil dos-cents dotze euros amb setze cèntims
d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa
adjudicatària.”
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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, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan falten deu minuts per a les 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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