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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 8/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 16 d'abril de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 16 d'abril de 2013, es reuneixen a la sala de 
sessions  d'aquest  Ajuntament,  prèvia  convocatòria  realitzada  a  l'efecte  en  els  termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen,  en sessió  ordinària  i  primera convocatòria,  sota la  Presidència  de l'alcalde 
president, i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Regidors membres

Sr. Gerard Fernandez Tatjé
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidora convidada (article 113.3 ROF)

Sra. Susana Pascual Pozo

Secretària

Sra. Rosa Maria Melero Agea

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del 
dia i que són els següents:

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 2 d'abril de 2013.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària del dia 2 d'abril de 2013, l'esborrany de la 
qual ha estat tramesa a tots els membres, i s'aprova per unanimitat.
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OBRA MAJOR

2.- Expedient 136/2005: legalització d'ampliació de soterrani per ubicació d'un 
espai d'instal·lacions al carrer La Fàbrica núm. 66-90 de Celrà.

“En data 9 de setembre de 2005, per Resolució d'Alcaldia núm. 626/2005, es va concedir  
a l'empresa RESIDÈNCIES GIRONINES SL amb NIF núm. B-17051749 llicència per a la  
construcció de 13 habitatges en filera i 26 places d'aparcament al carrer La Fàbrica núm.  
66 al 90 de Celrà, expedient d'obres 136/2005;

Havent-se concedit  en dates 18 de setembre de 2009, mitjançant Resolució d'Alcaldia  
núm. 481/2009; 20 de març de 2012, mitjançant acord de junta de govern local, i 18 de  
setembre  de  2012,  mitjançant  acord  de  junta  de  govern  local  pròrrogues  per  a  la  
finalització de la construcció dels habitatges en filera i places d'aparcament que restaven  
per acabar.

En data 10 de novembre de 2011, per Resolució d'Alcaldia núm. 540/2011, es va concedir  
a  l'empresa RESIDÈNCIES GIRONINES SL  la  llicència  de primera  utilització  de quatre  
habitatges situats al carrer La Fàbrica núm. 84, 86, 88 i 90 de Celrà.

En data 28 de gener de 2013, per Resolució d'Alcaldia núm. 49/2013, es va concedir a  
l'empresa  RESIDÈNCIES  GIRONINES  SL  la  llicència  de  primera  utilització  de  quatre  
habitatges situats al carrer La Fàbrica núm. 74, 78, 80 i 82 de Celrà.

En  data  8  de  març  de  2013,  registre  d'entrada  municipal  núm.  699,  l'empresa  
RESIDÈNCIES GIRONINES SL sol·licita llicència de primera utilització dels habitatges en  
filera situats al carrer La Fàbrica núm. 66, 68, 70, 72 i 76 de Celrà, essent la última fase.

Ha emès informe favorable l'arquitecta municipal en el que prescriu que en les visites de  
comprovació es va detectar l'ampliació del 28 m2 de soterrani per la ubicació d'un espai  
destinat a instal·lacions, en data 8 d'abril de 2013. En la mateixa data emet informe la  
Secretària de la Corporació.

Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós  
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el  
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú;  les  ordenances  fiscals  número  4,  reguladora  de  l'  Impost  sobre  
Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de  
documents administratius i el Decret d'Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel  
qual  es  delega a la  Junta  de Govern la  competència  per  a l'atorgament  de llicències  
d'obres majors.
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat  

l'adopció dels següents 
A C O R D S

Primer.-  Atorgar a RESIDÈNCIES GIRONINES SL amb DNI núm. 79.302.293-H llicència  
municipal per la legalització d'ampliació de soterrani (28,00 m2) per espai d'instal·lacions  
al carrer La Fàbrica núm. 66 al 90 de Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de  
tercer.
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Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i  
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 4) 

Base Liquidable declarada:
                                                                                                           10.374,00 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:               337,16 €

Placa Informativa        0,00 €

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)                                         80,00 €

TOTAL:   417,16  Euros 

Tercer.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.”

SUBVENCIONS

3.- Concessió subvenció addicional a les escoles d'educació infantil  i  primària, 
per  a  sortides  escolars  curs  2012-2013,  per  a  famílies  en  situacions 
socioeconòmiques desfavorides.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Mitjançant acord de Ple de data 17 d'abril de 2012, l'Ajuntament de Celrà va  
aprovar les bases que regulen el procediment per a la concessió d'ajuts  a famílies que es  
trobin en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des a algun dels  
centres educatius de Celrà per a la realització de colònies i sortides escolars per al curs  
2012-2013.

Segon.- En data 21 d'agost de 2012, registre d'entrada municipal 1885, el Consorci de  
Benestar Social Gironès-Salt fa entrega de l'informe de valoració de beques, amb el detall  
d'alumnat amb dret a beca, amb indicació de la puntuació obtinguda en cada cas.

Tercer.- En data 18 de desembre de 2012 la Junta de Govern de la Corporació va aprovar  
la  concessió  d'una  subvenció  per  import  total  de  3.000  euros  a  favor  dels  centres  
educatius de Celrà per a la finalitat descrita en el primer punt d'aquesta resolució. La  
subvenció   es  va  repartir  entre  els  tres  centres  tenint  en  compte  el  pressupost  en  
concepte de sortides i colònies de cadascun per al curs 2012-2013, el nombre d'alumnes  
amb dret  a  beca  i  la  puntuació  assignada  en cada cas per  la  comissió  de  valoració.  
D'aquesta manera, els imports atorgats a cada centre van ser els següents:

- Un  import  de  600,93  euros  a  favor  de  l'escola  Falgueres  per  un  total  de  28  
alumnes.

- Un import de 1.349,87 euros a favor de l'escola l'Aulet per un total de 52 alumnes.
- Un import  de 1.049,20 euros a favor de l'Institut  de Celrà per un total  de 37  

alumnes.
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Quart.- En data 8 d'abril de 2013 la tècnica d'educació ha emès un informe comunicant  
errors en el llistat d'alumnes amb dret a beca elaborat per l'equip de serveis socials de  
Celrà en el que es van ometre alguns/es alumnes que estan correctament valorats o que  
tenen dret a l'ajut. Segons aquest informe, el detall dels alumnes omesos per error, la  
puntuació obtinguda en la valoració i els imports unitaris que els pertocarien d'ajut són els  
següents:

Alumne/a Curs Centre Puntuaci
ó

Import de 
l'ajut

..... 6è de primària Escola l'Aulet 21 punts 66 euros

..... 6è de primària Escola l'Aulet 22 punts 69 euros

..... 1r de primària Escola Les Falgueres 31 punts 14,30 euros

Cinquè.-  En data 9 d'abril  de 2013, el,  regidor d'educació ha emès una proposta de  
concessió  extraordinària  d'una  subvenció  a  favor  de  les  escoles  d'educació  infantil  i  
primària de Celrà, per import total de 149,30 euros, amb la finalitat de reduir el cost de  
les sortides escolars, activitats i colònies del curs 2012-2013 dels infants esmentades, que  
s'hauria de repartir de la següent manera:

- Un import de  135 euros a favor de l'Escola l'Aulet, amb CIF Q6755098H, amb 
adreça Ctra. de Juià, 106, amb la finalitat de reduir el cost de les sortides escolars i  
colònies dels alumnes ..... i .....  escolaritzats a 6è de primària.

- Un import de 14,30 euros a favor de l'Escola Les Falgueres amb CIF Q1700563H 
i adreça Av. Països Catalans s/n, amb la finalitat de reduir el cost de les sortides  
escolars i colònies de l'alumna ..... escolaritzada a 1r de primària.

FONAMENTS DE DRET

Vista la base setena relativa al Procediment d'Atorgament dels Ajuts inclosa en les bases  
reguladores degudament aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Celrà en data 17 d'abril de  
2012.

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  
pel  qual s'  aprova el  Text Refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles  118-129 i  130-135 del  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals  
(ROAS),  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny;  i  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre,  general  de subvencions  i  el  Real  Decret  887/06,  de 21 de juliol,  pel  qual  
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Corporació,  en virtut  del  Decret  
d'Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per aprovar l'atorgament de subvencions;

Sobre la base d'aquests  antecedents,  la Junta  de Govern local  aprova per unanimitat  
l'adopció del següent

ACORD
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Primer.- Atorgar una subvenció als centres d'educació infantil i primària i de Celrà, tal 
com es detalla a continuació:

- Un import de  135 euros a favor de l'Escola l'Aulet, amb CIF Q6755098H, amb 
adreça Ctra. de Juià, 106, amb la finalitat de reduir el cost de les sortides escolars i  
colònies realitzades durant el curs 2012-2013 pels alumnes .... i .... escolaritzats a  
6è de primària.

- Un import de 14,30 euros a favor de l'Escola Les Falgueres amb CIF Q1700563H 
i adreça Av. Països Catalans s/n, amb la finalitat de reduir el cost de les sortides  
escolars  i  colònies  realitzades  durant  el  curs  2012-2013  per  l'alumna  ....  
escolaritzada a 1r de primària.

Segon.- Autoritzar l'abonament de la Subvenció en dos pagaments:
o El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d'una bestreta del 50% 

de la subvenció concedida. 
o El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s'hagi  

justificat correctament la subvenció.

Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. A justificar, a l'Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  

facilitar a l'Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l'aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una  
certificació  del secretari/a  de l'ens, acreditativa que la subvenció  atorgada s'ha 
destinat  íntegrament  a  l'activitat  subvencionada  i  que  en  conseqüència  s'ha  
efectuat la corresponent reducció en les quotes que abonen les famílies dels/les  
nens/es beneficiaris/àries. En aquesta certificació hi constarà el detall  nominatiu  
dels/les beneficiaris/àries i els imports unitaris corresponents.

2. Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota informació  que  li  sigui  requerida  en l'exercici  de les  
actuacions anteriors.

3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l'actuació subvencionada l'expressió “Amb el suport de l'Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l'Ajuntament de Celrà. 

4. Comunicar  l'obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent  de  
qualsevol de les administracions o entitats  públiques o privades, s'haurà de fer  
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l'entitat.

L'import de la subvenció que atorga l'Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia  
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

6. Reintegrar les quantitats percebudes i l'interès de demora corresponent  des del  
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s'acordi la procedència  
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del reintegrament en els supòsits previstos per l'article 37 de la Llei 38/2003, de  
17 de novembre, General de Subvencions.

Quart.- La despesa anirà a càrrec a l'aplicació  pressupostària  número 70.2310.48000  
“Ajudes a famílies” del pressupost de l'Ajuntament de Celrà per a l'exercici 2013.

Cinquè.- Reservar, d'acord amb el que disposa l' article 119.1 del Reglament d'Obres,  
Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals,  la  facultat  de  revocar  totalment  o  parcialment  la  
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en  
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.

Sisè.- Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

4. Concessió subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple, exercici 2013. 

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 5 de març de 2013, registre d'entrada municipal 647, la Fundació Esclerosi  
Múltiple va sol·licitar a l'Ajuntament de Celrà un ajut econòmic  per tal de col·laborar en la  
seva tasca social.

La Fundació  Esclerosi  Múltiple  treballa  per  donar  suport  a  les  persones afectades per  
aquesta malaltia neurològica en la vessant assistencial, aportar tots els recursos possibles  
a la recerca, així com facilitar la integració laboral d'aquest col·lectiu.

2.- És voluntat  de l'Ajuntament contribuir  a la causa de la Fundació Esclerosi  Múltiple  
destinant un ajut econòmic de 100 euros a la lluita contra aquesta malaltia i els seus  
efectes socials.

3.- Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 2 d'abril  de 2013, el qual  
consta en l'expedient administratiu.

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  
pel  qual s'aprova el  Text Refós de la Llei   Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles  118-129 i  130-135 del  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals  
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; especialment, l'article 125.2a) del  
ROAS; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret  
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de  
novembre;

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Corporació,  en virtut  del  Decret  
d'Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per aprovar l'atorgament de subvencions;

Sobre la base d'aquests  antecedents,  la Junta  de Govern local  aprova per unanimitat  
l'adopció del següent
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ACORD

Primer.- Atorgar, reconèixer i ordenar el pagament d' una subvenció de 100 euros a la 
Fundació Esclerosi Múltiple amb NIF G59165100 i domicili  a efectes de notificacions al  
Carrer Tamarit 104, Entresol de Barcelona destinada als serveis assistencials que ofereix  
la FEM a fi d'acomplir el seu principal objectiu que és millorar la qualitat de vida de les  
persones que pateixen esclerosi múltiple.

Tercer.- La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 96 3130  48000  
“Germandat  Donadors  de  Sang  de  Girona  i  Fundació  Esclerosi  M”  del  pressupost  de  
l'Ajuntament per a l'any 2013.

Quart.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
7. A justificar, a l'Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  

facilitar a l'Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l'aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una  
certificació  del secretari/a  de l'ens,  acreditativa que la subvenció  atorgada s'ha  
destinat integrament a l'activitat subvencionada, així com les activitats concretes a  
les  que s'ha destinat  la  subvenció.  A més a més,  també caldrà presentar  una  
memòria de les activitats dutes a terme durant l'any objecte de subvenció, així  
com les factures justificatives de la despesa realitzada.

8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota informació  que  li  sigui  requerida  en l'exercici  de les  
actuacions anteriors.

9. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l'actuació subvencionada l'expressió “Amb el suport de l'Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l'Ajuntament de Celrà. 

10.Comunicar  l'obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent  de  
qualsevol de les administracions o entitats  públiques o privades, s'haurà de fer  
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l'entitat.

L'import de la subvenció que atorga l'Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia  
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

11.Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre  
d'elles, davant l'AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social.

12.Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

13.Reintegrar les quantitats percebudes i l'interès de demora corresponent  des del  
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s'acordi la procedència  
del reintegrament en els supòsits previstos per l'article 37 de la Llei 38/2003, de  
17 de novembre, General de Subvencions.

Cinquè.- Reservar, d'acord amb el que disposa l' article 119.1 del Reglament d'Obres,  
Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals,  la  facultat  de  revocar  totalment  o  parcialment  la  
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subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en  
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.

Sisè.- Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

CONTRACTACIÓ

5.-  Adjudicació  del  contracte  menor  del  servei  per  a  l'elaboració  de  les 
prescripcions tècniques de la gestió del servei d'abastament d'aigua potable.

“ANTECEDENTS DE FET

És d'interès de la corporació elaborar les prescripcions tècniques de la gestió del servei  
d'abastament de l'aigua potable del municipi de Celrà.

S'ha sol·licitat una oferta econòmica a l'empresa Ingeniería, Gestión y Urbanismo SA, la  
qual l'ha presentat per import de 3.300 € IVA exclòs (3.993 € IVA inclòs).

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l'article 10 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  l'objecte del  
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 12 de l'Annex II del TRLCSP.

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l'article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic l'objecte.

3. La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb el 
Decret d'Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

Sobre la base d'aquests  antecedents,  la Junta  de Govern local  aprova per unanimitat  
l'adopció del següent

ACORD

Primer. Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  per  a  la  redacció  del  plec  de  
prescripcions tècniques per a la gestió d'abastament de l'aigua potable de Celrà a favor de  
l'empresa INGENIERÍA, GESTIÓN Y URBANISMO SA, amb NIF A58930694 i  domicili  al  
carrer Teodora Lamadrid, 52-60 esc. H entresol 1r, 08022 Barcelona, per un import total  
de 3.300 € IVA exclòs (3.993 € IVA inclòs).

Segon.  Aplicar  la  despesa   amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  número 
11.9310.22706.22013001089 “serveis d'assessorament laboral  i  fiscal”   del  pressupost  
vigent de la corporació.

Tercer.  Notificar  aquest acord a l'empresa INGENIERÍA, GESTIÓN Y URBANISMO SA i  
comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  

Quart.  Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.”
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PATRIMONI

6.-  Adjudicació  de  l'explotació  del  cafè  ubicat  al  Teatre  Ateneu,  mitjançant 
concessió de domini públic.

“ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió de junta de govern local de data 5 de febrer de 2013, es va aprovar el plec  
de clàusules que ha de regir  l'explotació  del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de  
Celrà, acord fet públic en el BOP de Girona número 32 de data 14 de febrer de 2013, al  
DOGC número 6316 de data 15 de febrer de 2013, al perfil del contractant de la pàgina  
web i al tauler d'anuncis de la corporació. En la mateixa sessió es va obrir el procediment  
per a l'atorgament de la concessió administrativa mitjançant anunci en el BOP de Girona  
número 32 de data 14 de febrer de 2013, al perfil del contractant de la pàgina web i al  
tauler d'anuncis de la corporació.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  la  clàusula  IV.4.9  del  plec  de  clàusules  per  a  
l'explotació del cafè ubicat en el Teatre Ateneu, mitjançant concessió de domini públic, les  
ofertes  havien  de  ser  lliurades  en  el  termini  de  20  dies  naturals  següents  al  de  la  
publicació de l'anunci en el BOP de Girona número 32, de 14 de febrer de 2013, sent per  
tant la data límit el dia 6 de març de 2013. 

Atès que a la data de finalització de presentació de proposicions, 6 de març de 2013, no  
es va presentar cap sol.licitud, per decret d'alcaldia núm. 119/13, de 12 de març, ratificat  
en sessió de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 2013, es va obrir un nou  
termini de presentació de proposicions per a l'explotació del servei de cafeteria del Teatre  
Ateneu de Celrà durant el termini de set dies naturals següents al de la publicació de  
l'anunci d'aquest nou termini en el BOP de Girona, núm. 52, de 14 de març de 2013.  
Sent, per tant, la data límit el dia 21 de març de 2013.

2. Els licitadors que han presentat les seves ofertes són:

1. A.M.M., en nom propi, (registre d'entrada municipal núm. 807, de data 19 de març  
de 2013).

2. A.V.S., en nom propi (registre d'entrada municipal núm. 847, de data 21 de març  
de 2013).

3. J.C.L., en nom propi (registre d'entrada municipal núm. 853, de data 21 de març  
de 2013).

3. El  dia  22 de març de 2013, d'acord amb la clàusula VI.2.a) del plec de clàusules  
administratives,  es  va  obrir  el  sobre  A  titulat  “documentació  administrativa”.  Un  cop  
comprovada la documentació, es va requerir al Sr. A.M.M. i al Sr. A.V.S. que lliuressin a la  
corporació, en un termini màxim de 3 dies hàbils, concretament fins al dia 26 de març de  
2013, diversa documentació  pendent  i  se'ls  va advertir  que  si  no ho feien  quedarien  
exclosos de la licitació de l'explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà. 

Ambdós licitadors van aportar, de manera correcta, la documentació pendent i, per tant,  
les seves proposicions van ser admeses en aquest procediment.  
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4. El dia 2 d'abril de 2013 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre C, que  
conté  la  documentació  relativa  als  criteris  que  depenen  d'un  judici  de  valor,  no  
quantificables  automàticament,  i  que  es  va  lliurar  als  tècnics  municipals  perquè  la  
valoressin. 

5. El dia 5 d'abril, i de conformitat amb la clàusula VI.2.b), del plec de clàusules, abans de  
començar l'acte públic d'obertura de les ofertes econòmiques, un tècnic municipal llegeix  
les  valoracions  dels  aspectes  tècnics  de  les  propostes  contingudes  en  el  sobre  C  –  
Documentació ponderable a través de judicis de valor.

Resultant la valoració, respecte a aquells criteris que requereixen un judici de valor, la  
següent:

memòria tècnica i econòmica: fins a 48 punts

prestació 
servei

mitjans 
materials

dotació 
persona

l
viabilitat 

econòmica
Neteja / 

desinfecció
pla 

ambiental
comerç 

just preus activitats TOTAL

5 punts 8 punts 2 punts 6 punts 5 punts 3 punts 2 punts 2 punts 15 punts

I en la mateixa sessió, s'obre el sobre B, titulat “proposició econòmica i documentació  
tècnica, subjecta a criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica”. I s'acorda que,  
una vegada els tècnics municipals hagin valorat la documentació, es reuniran el dilluns 8  
d'abril. 

6. El  dia  8  d'abril  de  2013  la  Mesa  de  contractació  es  va  reunir  per  valorar  la  
documentació del sobre B, quantificable de forma automàtica, obtenint les propostes les  
següents puntuacions:

DOCUMENTACIÓ SOBRE B PUNTS M. V. C.

 1 espectacle/activitat trimestre 5    
DINAMITZACI
Ó 2 espectacles/activitats trimestre 10 10 10 10

fins a 22 punts relació amb entitats 7 7 7 0

 difusió activitats 5 5 5 0

 càtering/refrigeris 4 4 4 0

 premsa escrita: 1 diari 1   1

                 2 diaris 2    

MILLORES 3 diaris 3 3 3  

SERVEI revistes: 1 revista 1   0

fins a 15 punts                    2 revistes 2    

 3 revistes 3 3 3  

 wifi gratuït 3 3 3 3

 millora horària: 1 hora/dia més 1    

 a partir 2 hores/dia més 2 2 2 2

OFERTA ECONÒMICA- Fins a 15 punts 15 12,45 12,45 15

TOTAL PUNTUACIÓ 52 49,45 49,45 31
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Per tant, la puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent:

Sobre  la  base  dels  resultats  obtinguts,  la  Mesa  proposa  a  l'òrgan  de  contractació  
l'adjudicació per a l'explotació del cafè ubicat en el Teatre Ateneu, mitjançant concessió  
de domini públic, a favor de A.V.S.

7. El dia 9 d'abril de 2013 es va requerir l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies  
hàbils, des de l'endemà de la notificació del requeriment, aportés vària documentació i  
acredités la  constitució de la garantia definitiva per import de 900 €.

8. El dia 15 d'abril de 2013 (registre d'entrada municipal núm. 1083), el Sr. V. aporta la  
documentació requerida, i acredita la garantia definitiva de 900 € mitjançant un ingrés  
bancari a favor de l'Ajuntament de Celrà de data 15 d'abril de 2013.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l'article 69 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en document 
administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe.

2. Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret  
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,  
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el  
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la  

M. V. C.
memòria tècnica
fins a 48 punts

proposta dinamització
fins a 22 punts
millores servei
fins a 15 punts

oferta econòmica
fins a 15 punts
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Llei de contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d' octubre, pel qual  
s' aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
3. I  vista la competència de la Junta de Govern Local,  de conformitat  amb el  Decret  
d'Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

Sobre la base d'aquests  antecedents,  la Junta  de Govern local  aprova per unanimitat  
l'adopció del següent

ACORD

Primer. Adjudicar  l'explotació  del  cafè  ubicat  al  Teatre  Ateneu  de  Celrà  mitjançant  
concessió de domini públic, a favor de l'empresa EGG GASTRONOMIA, SL, amb domicili a  
Girona, al carrer Pedret,  número 56, amb CIF número B.55141733, ostentant la seva  
representació legal el Sr. A.V.S., amb NIF número ......., amb ple sotmetiment al plec de  
clàusules administratives de la concessió i a les millores presentades pel seu representant  
legal, Sr. V., amb una durada de dos anys a comptar des de la data de notificació de la  
present adjudicació.

El concessionari ha de satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà, a partir de la posada en  
funcionament de la instal·lació,  el cànon de 250 €/mes (3000 €/any), que s'haurà de  
pagar entre els dies 1 i 7 de cada mes. El  pagament del cànon s'efectuarà mitjançant  
ingrés bancari en el compte de l'Ajuntament de Celrà: ......... de “La Caixa”, o en el seu  
cas, domiciliació bancària.

Segon.- Citar l' adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar  
el  document  administratiu  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  69  del  Decret  
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Tercer.- Publicar un anunci de l'adjudicació de la concessió de domini públic en el perfil  
del contractant i en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Notificar aquest acord a l'interessat, al Sr. A.M.M. i al Sr. J.C.L., i donar compte a  
la Tresoreria i Comptabilitat de la Corporació.”

7.- Altres assumptes de caràcter urgent.

No s'escau.

8.- Comunicacions i informacions.

La  Secretària  informa  sobre  els  Decrets  dictats  per  la  secretària  judicial  del  TSJ  de 
Catalunya  en  virtut  dels  quals  se  suspenen  temporalment  els  procediments  judicials 
seguits  davant  la  Sala  contenciosa-administrativa  del  TSJ  de  Catalunya  (recursos 
d'apel·lació contra sentències núm. 145/2012 J.G.F. i núm. 146/2012 R.G.F.). Suspensió 
que va ésser sol·licitada per l'Ajuntament de Celrà i acceptada per les parts personades.

9.-. Precs i preguntes.

No s'escau.
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CLOENDA.-  No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20.00 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe.
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