
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 

15 DE JULIOL DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000014  

Caràcter:  sessió ordinària 

Data: 15 de juliol de 2021 

Hora d’inici:  21:00 h 

Hora de fi: 21:10 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localmeet 

 

ASSISTENTS 

 

Hi assisteixen:  

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa 

Jordi Pibernat Casas, 1er Tinent d’alcalde 

Rosa Torns Vila, 2na Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot:  

  

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència:  

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència:  

- 

 

ORDRE DE DIA 

  

1.0.- Aprovació de l 'acta número 13 de 1 de j uliol de 2021 

 

2.0.- Assumptes urgents. 

 

2.1.- Adjudicació contracte finestres Pompeu supersimplificat  

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 



 
 

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

1.0.- Aprovació de l'acta número 13 de 1 de juliol de 2021 

 

Un cop llegida l’acta número 13 de 1 de juliol de 2021, en sessió ordinària, s’aprova 

per unanimitat dels assistents.  

 

2.0.- Assumptes urgents.  

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents  

 

2.1.- Adjudicació contracte finestres Pompeu supersimplificat  

 

Assumpte 

Adjudicació del contracte d’obres per la substitució de les finestres del CEIP Pompeu 

Fabra d’Anglès, per procediment simplificat abreujat. 

 

Antecedents 

1.- Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny 2021 es va aprovar 

l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat  (article 

159.6 LCSP) del contracte d’obres per a la substitució de les finestres del CEIP 

Pompeu Fabra, per import de 49.012,56 € corresponents a 40.506,25€ + (21% IVA) 

8.506,31€. 

2.- Consta el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació 

de Serveis Públics d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes finalitzava el 

dia 06/07/2021 a les 14:00h i s’hi relacionen les propostes presentades. 

3.- D’acord amb els certificats emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis 

Públics les ofertes han estat presentades en el termini i la forma previstes en el Plec 

de clàusules administratives particulars i en l’anunci de licitació del contracte, amb les 

següents observacions:  

 

a) La documentació presentada per l’empresa MODO CASTE SL és complerta i 

suficient i s’ajusta als requisits establerts al plec de clàusules administratives 

particulars que regeix aquesta licitació,  

 

b) En canvi, la documentació presentada per l’empresa SERRALLERIA PRAT SL és 

complerta i suficient, però no s’ajusta als requisits establerts al plec de 

clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació ja que d’una 

banda no ha utilitzat el model de plica del sobre digital en format excel; i de 

l’altra, el pressupost varia les característiques de les finestres en mides i 

prestacions, per la qual cosa no pot ser admesa. 

 

4.- Vist que la única empresa classificada és MODO CASTE SL, s’ha sol·licitat el 

certificat del ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

sector público) sobre les dades inscrites per l’empresa, el qual s’ha incorporat a 

l’expedient, on queda acreditat que l’empresa està vàlidament constituïda, que 

l’objecte social s’ajusta al de la licitació i que el firmant de la declaració responsable i 



 
 

 

de l’oferta econòmica ostenta la deguda representació, així com la no concurrència de 

cap prohibició de contractar.  

 

S’ha comprovat que l’oferta no concorre en baixa anormal, d’acord amb els 

paràmetres objectius de càlculs establerts en el plec de clàusules administratives 

particulars per analitzar l’existència de baixes presumptament anormals.  

5.- S’ha comprovat que l’empresa està al corrent de pagament amb les obligacions 

tributàries de l’Ajuntament d’Anglès. 

6.- Vista la fiscalització favorable emesa per la intervenció municipal de data 13 de 

juliol de 2021. 

 

Fonaments de dret 

 

De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan competent per a 

l’adjudicació d’aquest contracte és la Junta de Govern per delegació d’alcaldia per 

Decret número 612 de 25 de juny de 2019, del que es va donar compte al ple de 27 

de juny del mateix any. 

 

Resolució 

Per tot l’exposat, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent  

 

ACORD:  

 

Primer.- Excloure la proposta presentada per l’empresa SERRALLERIA PRAT SL perquè 

no s’ajusta als requisits establerts al plec de clàusules administratives particulars que 

regeix aquesta licitació ja que d’una banda no ha utilitzat el model de plica del sobre 

digital en format excel; i de l’altra, el pressupost varia les característiques de les 

finestres en mides i prestacions, per la qual cosa no pot ser admesa. 

 

Segon.- Adjudicar el contracte “D’OBRES DE SUBSTITUCIÓ FINESTRES POMPEU 

FABRA” a l'empresa MODO CASTE SL, amb NIF B91882027, per un import total de 

trenta-set mil cinc-cents euros (37.500€, IVA no inclòs), amb la repercussió de la 

quantitat de 7.875,00€ en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 45.375,00 €, i un 

termini d’execució d’1 MES. 

 

Tercer.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 

45.375,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323 63200 “Millores 

Pompeu Fabra”, tot reajustant la despesa autoritzada inicialment. 

 

Quart.- Nomenar com a Directora de les obres, amb les facultats de responsable del 

contracte l’arquitecta tècnic municipal, Montserrat Allué Fontiguell d’acord amb 

l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 

3ra LCSP, la intervenció general haurà d’estar present en la recepció material del 

contracte en l’exercici de la funció interventora. 

 

Cinquè.-Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la 

signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i posterior 



 
 

 

retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim de 3 dies 

hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, serà requisit imprescindible 

per poder iniciar-ne l’execució.  

 

Sisè.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 

procediment de contractació. 

 

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte i l’informe automàtic de valoració en el perfil 

de contractant de l’Ajuntament d’Anglès en compliment de l’article 151.1 en relació a 

l’article 159.6.e) LCSP i comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al 

Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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