AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia set
de setembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i Rull,
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 Díaz i Rull
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
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 31 D’AGOST
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 31 d’agost de 2017, 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Carles Guillén i Montserrat i Teresa M Canela i Armengol.
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:
Un cop aprovat el projecte de l’obra municipal ordinària de reforma parcial de la
Casa de la Vila, elaborat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, i havent
transcorregut l’estiu, època poc propícia per promoure procediments de licitació
que garanteixin la màxima concurrència de propostes, escau iniciar la licitació de
l’obra de referència. A aquests efectes s’encarrega al secretari interventor la
redacció del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
procediment per a l’adjudicació i execució dels treballs.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA DE PRIMÀRIA DE L’INSTITUT
ESCOLA L’AGULLA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DEL
CONTRACTE MENOR.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2017 l’empresa Tarraco Higiene SL, en
tant que adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals de
la casa de la vila i de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola
l’Agulla, va comunicar que a partir del dia 15 de juliol cessava en la prestació
dels serveis esmentats.
En data 17 de juliol de 2017 es constatà efectivament aquest cessament
d’activitat.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2017 es va
incoar l'expedient de resolució del contracte de serveis de neteja de la casa de
la vila i de l’institut escola l’agulla per l'incompliment per part del contractista
Tarraco Higiene, SL.
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Paral·lelament i per la via d’urgència es va adjudicar el servei de neteja de les
dependències municipals de la casa de la vila mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Grup TESCO Facility, Management &
Services per un període de tres mesos.
En aquestes dates i als efectes de poder obrir amb normalitat el centre educatiu
de l’Institut escola l’Agulla, s’ha de contractar, de forma urgent, el servei de
neteja de l’edifici situat al Camí de Tarragona sense número, atès que la
prestació d’aquest no es pot interrompre ni retardar mentre es licita i adjudica
un contracte integral de serveis de neteja.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 3.696,07 euros i 776,17 euros
d’IVA, per a l’assumpció del qual hi ha consignació pressupostària en import
adequat i suficient per a la neteja de les dependències de l’escola de primària
de l’Institut Escola l’Agulla, entenent que els treballs s’efectuaran fora de l’horari
lectiu, amb les mateixes condicions i procediments que es venia fent.
Examinada la proposta presentada per l’empresa LYMM, SL, amb NIF B55575781, que ja havia prestat el servei en aquest centre i que ha subrogat el
personal de la companyia Tarraco Higiene, SL que hi prestava servei.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès informe relatiu al procediment legal
a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
FONAMENTS DE DRET
La normativa aplicable és la següent:
a)

Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona
del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (endavant TRLCSP).

b)

L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
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c)

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de
la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles
72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.

Dur a terme el servei de neteja de les dependències municipals de les
instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut Escola l’Agulla
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
LYMM, SL, amb NIF B-55575781, per un import de de 3.696,07 euros
i 776,17 euros d’IVA i per un període de tres mesos.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 13.416,72 euros amb càrrec a la
partida 2017-01-323-22700-01 del vigent pressupost.

Tercer.

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

Quart.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
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.
4
1.2.2.2 2017.030(540)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

4.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUES REIXES DE
PROTECCIÓ DELS EQUIPS DE CLIMA DEL CONSULTORI MÈDIC
MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2017 es va adjudicar el
contracte de renovació de la climatització del Centre Cultural a l’empresa
Serviclima Soluciones Integrales, SL.
Conformement a la documentació tècnica i a l’oferta presentada, alguns dels
equips de clima, el concret els compressors que donen servei al consultori
mèdic, han quedat instal·lats al fossat que hi ha a la façana principal de l’edifici
del Centre Cultural, just a sota de la passera d’accés de la porta d’emergència
i de la llar d’avis.
Per evitar accessos no desitjats, actes de vandalisme o sostraccions, es
considera convenient posar un tancament metàl·lic amb tramex, lleugerament
elevades per facilitar l’evacuació de l’aigua de pluja i habilitant porta de pas per
a reparacions, manteniments i substitucions.
L’ajuntament ha demanat ofertes a diferents empreses de serralleria
objectivament capacitades per fer aquests treballs.
L’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe al respecte amb el contingut literal
següent: “L’empresa Metalúrgicas Deco S.L. ha presentat a data 18 d’agost de
2017 un pressupost per l’execució de les obres valorat en 855,00€ sense IVA,
mentre que l’empresa Prieto Puertas y Automatismos S.L. ha presentat a data
23 d’agost de 2017 un pressupost per l’execució de les mateixes obres per un
valor de 1.131,00 € sense IVA.
Donada la solvència d’ambdues empreses i la seva capacitat per efectuar
aquestes obres, l’únic criteri a l’hora d’escollir és l’econòmic i, per aquest motiu,
es recomana acceptar l’oferta presentada per l’empresa Metalúrgicas Deco SL”.
D’acord amb l’article 111 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, en els
contractes menors definits a l’article 138.3 la tramitació de l’expedient
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únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, el d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.368,514 euros amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost municipal vigent.

Segon.

Adjudicar directament l’execució del subministrament i instal·lació de
tanques metàl·liques amb tramex lleugerament elevades per protegir
els equips de clima del centre cultural instal·lats al fossat que hi ha a
la façana principal de l’edifici, a l’empresa Metalúrgicas Deco SL per
la quantitat total de 1.034,55 euros (corresponents al pressupost
d’execució material de 855,00 euros, més 179,55 euros
corresponents al 21% d’IVA) i d’acord, també, amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.

Quart.

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, de conformitat amb allò que
estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei 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 Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap

6
1.2.2.2 2017.030(540)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són tres quarts 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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