
   
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 14/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 4 de juliol de 2016 i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions 
de la casa consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretària general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
 
REGIDORS/ES ABSENTS 
 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients el Sr. Héctor Cabrera Valera i la Sra. Mercè Amich Vidal, 
regidors delegats amb dedicació específica. 
 
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 les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del 
dia 20 de juny de 2016 i de la sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2016.  
 
Es donen per llegides les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
20 de juny de 2016 i de la sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2016, l'esborrany de 
les quals han estat trameses a tots els membres, i s’aproven per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Aprovació del Projecte de restauració del Castell de Mabarrera- fase 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’arquitecte Sr. Lluís Bayona Prats i l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa, ambdós del 
Servei de Monuments de la Diputació de Girona, han redactat el projecte d’obra ordinària 
municipal titulat “Restauració del Castell de Mabarrera de Celrà- Fase 2016”, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 17.709,56 Euros, IVA exclòs (21.428,57 Euros, 
IVA inclòs). 

 
En aquesta fase del 2016 es preveu continuar les actuacions a la zona 3 per tal de completar 
l’excavació dels enderrocs del castell i, alhora, consolidar-ne les estructures. 
 
2.- Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir, de data 27 de juny de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la seva aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Restauració del 
Castell de Mabarrera- Fase 2016”, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Bayona Prats i 
l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 17.709,56 Euros, IVA exclòs 
(21.428,57 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis per tal que en el termini de 30 dies hàbils pugui ser consultat el projecte en 
aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
3. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte bàsic 
per a la connexió del carril bici amb Girona. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L'Ajuntament de Celrà té la voluntat de facilitar la mobilitat sostenible de la ciutadania i, 
un cop implementada una xarxa local de bici carril expandir-la per connectar amb les xarxes 
dels municipis veïns, començant per Girona.  
 
2. Estudi Martí Franch arquitectura del paisatge SL ha presentat un pressupost per import de 
15.000,00 euros IVA exclòs (18.150,00 euros IVA inclòs): aquest inclou la redacció del 



projecte bàsic i les gestions per obtenir els permisos necessaris per part dels adjudicataris 
amb les empreses de RENFE, ADIF i Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. En data 30 de juny de 2016 l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament proposa adjudicar el 
contracte menor de serveis per a la redacció del “Projecte bàsic per la connexió del carril bici 
amb Girona” a l’empresa Estudi Martí Franch Arquitectura del paisatge SL amb CIF núm. (...) 
per un import de 15.000,00 euros IVA exclòs (18.150,00 euros 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Estudi Martí Franch arquitectura del paisatge SL, 
amb CIF (...) i domicili al C/ Joaquim Vayreda, 63, 13è-1t, de Girona el contracte menor de 
serveis per a la redacció del projecte bàsic per la connexió del carril bici amb Girona, per 
l’import de 15.000,00 euros IVA exclòs (18.150,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada, que inclou també les gestions per obtenir els permisos necessaris per 
part dels adjudicataris amb les empreses de RENFE, ADIF i Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.60900 “Carril bici”, del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, pels serveis efectivamente prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
4. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció dels 
avantprojectes, projectes bàsics i executius dels elements que composen el 
“Parc de la Torre de Celrà”. 
  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l'Ajuntament de Celrà desenvolupar a la Torre Desvern de Celrà el Parc de 
la Torre de Celrà, del Ter a les Gavarres. Amb aquesta finalitat, en data 29 d’abril de 2016 
l’Ajuntament de Celrà va presentar sol·licitud per a concórrer a la convocatòria de la 
Diputació de Girona (publicada al BOP número 61 de data 31 de març de 2016) per a la 



selecció i cofinançament de projectes per tal de ser presentats a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, concretament per a l’Eix 6, operació 2.b) Actuacions en equipaments de titularitat 
o gestió municipal per a la informació, difusió, interpretació o educació ambiental del 
patrimoni  natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació, per a la 
creació del centre d’interpretació Ter-Gavarres: Parc de la Torre de Celrà, del Ter a les 
Gavarres. 
 
Per a endegar aquesta iniciativa cal la redacció dels projectes de les actuacions a executar. 
 
2. L’arquitecte A.J.P., del Taller d’arquitectura, serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge ha 
presentat oferta econòmica per a la redacció dels projectes de Reforma de l’espai polivalent i 
aula de natura i urbanització, del Parc del bosc i dels Aparcaments. 

 
 El pressupost presentat inclou els corresponents avantprojectes (fins a dues modificacions),        
el projecte bàsic-executiu, la memòria descriptiva, la memòria tècnica, la documentació 
gràfica i els amidaments, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra. 

 
3. En data 29 de juny de 2016 l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament proposa adjudicar el 
contracte menor de serveis per a la redacció dels projectes de Reforma de l’espai polivalent i 
aula de natura i urbanització, del Parc del bosc i dels aparcaments a favor de l’arquitecte 
A.J.P., del Taller d’arquitectura, serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge, amb NIF núm. 
(...) per un import de 17.700,00 euros IVA exclòs (21.417,00 euros 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’arquitecte A.J.P., del Taller d’arquitectura, serveis 
d’arquitectura, urbanisme i paisatge, amb NIF núm. (...) i domicili al c/(...) de Palamós el 
contracte menor de serveis per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de les actuacions 
següents: Reforma de l’espai polivalent i aula de natura i urbanització, del Parc del bosc i 
dels aparcaments, incloent la direcció d’obra, per l’import de 17.700,00 euros IVA exclòs 
(21.417,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3360.68200 “Rehabilitació patrimoni cultural”, del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, pels serveis efectivament prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 



Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
5. Adjudicació del contracte menor de subministrament per a l’adquisició de 
mobiliari plegable per a actes festius diversos a Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà disposar de les suficients taules i cadires plegables 
per a les festes populars i actes diversos que es portin a terme durant l’any amb la 
participació, col·laboració o organització municipal, i actualment cal ampliar de forma urgent 
les unitats disponibles.  
 
2. El cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès un informe proposant l’adjudicació 
del contracte menor per a l’adquisició de 80 taules rectangulars plegables, 480 cadires 
plegables, 8 carros de transport de cadires i un carro de transport de taules a favor 
l’empresa Grup viada Mataró, S.L., amb NIF (...). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, de conformitat amb l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 i 290 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. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el 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, 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 i el 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; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de 80 taules 
rectangulars plegables, 480 cadires plegables, 8 carros de transport de cadires i un carro de 
transport de taules a favor l’empresa Grup viada Mataró, S.L., amb NIF (...) i domicili al 
Camí de Sant Crist, 38-40 de 08302 Mataró, per un import total de 10.298,25 euros IVA 
exclòs (12.460,88 euros IVA inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.9200.62501 ‘Mobiliari i 
equipaments culturals’ del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i comunicar-li que aquest acord 



perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del mateix a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.  

 
 
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del servei d’activitats esportives, i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei d’activitats 
físicoesportives per als cursos 2016-2017 i 2017-2018. 
 
2.- Han emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, en data 28 de juny de 2016, que 
consta en l’expedient, així com l’interventor. 
 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 109.1 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació de l’expedient corresponent, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2. Als articles 157 a 161 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 es regula el procediment 
obert.  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 10 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
4. De conformitat amb el que disposen els articles 10, 53, 110, 138 i següents, 157 i 
següents, 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; l’article 
277 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, el Reial decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i 
el 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, Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel 
qual es modifica el 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 i s’habilita el 
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
5. A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar la 
aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
Disposició addicional segona, primer apartat, 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 relació 
amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 



 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei d’activitats fisicoesportives de 
l’Ajuntament de Celrà pels cursos 2016-2017 i 2017-2018. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
licitació per a la contractació del servei d’activitats físicoesportives, mitjançant 
procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació. 
  
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació del contracte de serveis, mitjançant procediment 
obert (diversos criteris d’adjudicació), fent avinent que durant el termini de 15 dies naturals 
a comptar des de la data de publicació de l’anunci del contracte al BOP de Girona es poden 
presentar les ofertes. L’anunci també es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i al 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2016 a 2018, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
41.584,14 euros (IVA no inclòs), equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 40.3410.22606 “Activitats esports” del pressupost vigent de la 
corporació. 

 
7. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau.  
 
8. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
9. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:20 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
 


