
 
 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 4/2017 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20.15 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 7 de març de 2017 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 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Mercè Amich Vidal i Sònia Fortià Martí, regidores 
delegades 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 l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
21 de febrer de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 21 de 
febrer de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Adjudicació del contracte menor de serveis per a l’elaboració del documental 
memòria gent gran de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La regidoria de gent gran i patrimoni de l’Ajuntament de Celrà està duent a terme un 
projecte de recuperació de la memòria històrica a partir de testimonis orals d’habitants de 
Celrà, mitjançant la realització d’un documental. 
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La regidora de gent gran i patrimoni ha emès proposta per a què l’empresa 24 imatges x 
segon, S.L., que ha realitzat altres treballs d’aquest tipus, porti a terme el documental de 
memòria històrica de Celrà, per un import de 5.500,00 euros IVA exclòs (6.655,00 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 27 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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la realització d’un documental de 
memòria històrica de Celrà a favor de l’empresa 24 imatges per segon, S.L., amb NIF (…) i 
domicili al carrer Narcís Monturiol, 16, de 17460 Celrà, per un import total de 5.500,00 
euros IVA exclòs (6.655,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per 
l'empresa. 
 
Segon. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
30.3340.22799 ‘Documental memòria gent gran Celrà’, del pressupost de l’Ajuntament de 
Celrà per a l’any 2017.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que aquest 
perfecciona el contracte i dóna inici a  la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
3. Adjudicació del contracte menor de subministrament de targetes ciutadanes 
de serveis municipals. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Consell Comarcal del Gironès va adjudicar a favor de l’empresa TNL Equipamientos 
Ambientales SL el contracte per desenvolupar el sistema d’accés a l’àrea d’emergència 
gestionada per l’Ajuntament de Celrà, així com el sistema per accedir, registrar les visites i 
les aportacions a la deixalleria comarcal de Celrà, gestionada pel mateix Consell Comarcal 
del Gironès (CCGi). Aquest control i registre s’havia de fer mitjançant targeta magnètica, 
aprofitant que el CCGi disposava del material per fer-ne  la seva producció. El CCGi no pot 
continuar produint aquests targetes magnètiques doncs la maquinària que utilitzava s’ha 
espatllat, i no hi ha recanvis al mercat.  
 
2. L’Ajuntament de Celrà va mantenir una reunió amb aquesta empresa, i va comprovar que 
aquestes targetes se li podien afegir altres serveis públics si es desenvolupaven les eines 
necessàries. D’aquesta manera si en un futur s’afegeixen altres serveis públics no caldrà fer 
la inversió en noves targetes.  
 
Per aquest motiu, es va sol·licitar pressupost a aquesta empresa pel subministrament de 
targetes de proximitat compatibles amb el mòdul de deixalleria i d’accés a l’àrea 
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d’emergència que s’està desenvolupant, així com per a la personalització i activació 
d’aquestes des de l’Ajuntament de Celrà. L’empresa TNL Equipamientos Ambientales SL va 
presentar pressupost per aquest concepte.  
 
3. En data 2 de març de 2017, la tècnica auxiliar de medi ambient de l’Ajuntament emet 
informe proposant l’adjudicació del contracte menor de subministrament a favor de 
l’empresa TNL Equipamientos Ambientales S.L. corresponent a les targetes ciutadanes de 
serveis municipals, així com del sistema per a la seva personalització i activació, i que inclou 
el material següent:  

 
 
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 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.- 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 TNL Equipamientos Ambientales SL, amb CIF (…) i 
domicili al carrer Rosa Sensat núm. 9-11 Planta 5, 08005 de Barcelona, el contracte menor 
de subministrament de targetes ciutadanes de serveis municipals, i del sistema per a la seva 
personalització i activació, per l’import de 5.660,00 IVA exclòs (6.848,60 € IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada, i que inclou:  
- 2.000 targetes RFID impresa una cara offset. Personalització de número seqüencial 

imprès. Testejada i amb càrrega de de codis interns a SICU 
- 1 impressora de targetes PVC  
- 1 lector RFID USB emulació teclat 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.22199 “Despeses funcionament dependències municipals” i 65.9201.21600 
“Manteniment software”, del pressupost 2017 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
Corporació. 
 

  
Preu Unitari 

Unitats TOTAL 
(sense IVA) 

TOTAL 
(amb IVA) 

Targeta RFID impresa una cara offset. 
Personalització de número seqüencial 
imprès. Testejada i amb càrrega de codis 
interns a SICU 

2,08 € 2.000 4.160,00 € 5.033,60 € 

Impressora de targetes PVC 1.300,00 € 1 1.300,00 € 1.573,00 € 

Lector RFID USB emulació teclat 200,00 € 1 200,00 € 242,00 € 

TOTAL  5.660,00 € 6.848,60 € 
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Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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· Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de gestió i 
explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la licitació per a l’adjudicació del 
contracte de gestió de servei públic mitjançant la modalitat de concessió per a la gestió i 
explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà. 
 
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules  administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
  
3.- Han emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
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 a la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, 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 que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment 
obert. La tramitació serà ordinària.  
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 gestió de servei públic, als efectes del que disposa l’article 
8 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, ja que el que pretén l’Ajuntament de Celrà és encomanar a una 
persona, natural o jurídica, la gestió del servei públic la prestació del qual ha estat assumida 
com a pròpia de la seva competència.  

 
4.- I de conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell 
de 26 de febrer, contractació; els articles 6, 53, 110, 121-126, 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; el 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; 
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.- 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. 
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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 de contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, de la gestió i explotació de les instal·lacions 
de la piscina municipal de Celrà, mitjançant la modalitat de concessió, tot convocant-ne la 
seva licitació.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de la gestió de servei públic mitjançant la modalitat de concessió, per 
procediment obert, (diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària) i aprovar el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
  
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert (diversos criteris 
d’adjudicació), del contracte de gestió de servei públic, fent avinent que, durant el termini de 
15 dies naturals, a comptar des de la data de publicació de l’anunci del contracte. L’anunci es 
publicarà al BOP, al tauler d’anuncis de la Corporació i al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Celrà. 

 
 

5. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no comprès dins de l’ordre del dia i que correspon al següent: l’exclusió de la licitació del  
contracte d’obres ‘Construcció d’una edificació auxiliar a la zona esportiva de Celrà’ de 
l’empresa que havia quedat en primer lloc per no haver justificat la baixa temerària que 
havia requerit la mesa de contractació dins del termini concedit. S’aprova per unanimitat 
la urgència.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l’obra Construcció d’una 
edificació auxiliar a la zona esportiva. Simultàniament, es va anunciar la convocatòria, 
mitjançant procediment obert i amb assenyalament d’un únic criteri d’adjudicació, que es va 
publicar al tauler d’anuncis i al perfil del contractant de l’Ajuntament, i es va obrir el 
procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
De conformitat amb la clàusula catorzena, les ofertes s’havien de lliurar a Secretaria en el 
termini de 26 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte, 
concretament fins al dia 30 de gener de 2016. 
 
2. Van presentar les seves proposicions els licitadors següents:  

 
 empresa data entrada registre entrada 
1 Jacas SLU 30/01/2017 422 
2 Argón informática SA “ 426 
3 Rubau Tarrés SLU “ 427 
4 Servei d’instal·lacions tècniques Empordà SL “ 428 
5 Arcadi Pla SA “ 430 
6 Axis patrimoni SL “ 431 
7 Construo Construccions Generals SL “ 432 

 
3. En data 3 de febrer de 2017, i d’acord amb la clàusula 19 del Plec de clàusules 
administratives particulars, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A, titulat 
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Documentació administrativa i de capacitat exigida per prendre part en el procediment.  
 
De conformitat amb la clàusula 15.2.1 del Plec de clàusules, totes les empreses van aportar 
la declaració responsable conforme compleixen les condicions legalment establertes per 
contractar amb l’Ajuntament, document que substitueix l’aportació inicial de la documentació 
acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb la corporació, 
d’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP.  
 
4. En data 10 de febrer de 2017 la Mesa de contractació es va reunir per a l’obertura del 
sobre B –Proposició econòmica. D’acord amb la clàusula 19, un cop comprovada la 
documentació justificativa d’aquest sobre, la Mesa va assignar les puntuacions 
corresponents, va classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració i va elaborar la 
proposta de resolució del procediment. 
 
 
Un cop revisada aquesta documentació, la valoració de les empreses va ésser la següent: 
 
 

empresa  € 
(oferta 

econòmica) 
5 punts  

puntuació total classificació 
ofertes 

Jacas SL 78.806,60 € 3,99 3,99 7 

Argon Informática SA 78.000,00 € 4,04 4,04 6 

Rubau Tarrès SLU 70.847,70 € 4,44 4,44 5 

Seitec 66.197,70 € 4,76 4,76 2 

Arcadi Pla SA 67.694,87 € 4,65 4,65 4 

Axis Patrimoni SL 66.591,58 € 4,73 4,73 3 

Construo Construccions 
Generals SL 62.966,47 € 5,00 5,00 1 

 
La mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, sent aquesta la següent:  
 

1.  Construo Construccions Generals SL 
2. Seitec 
3. Axis Patrimoni SL 
4. Arcadi Pla SA 
5. Rubau Tarrés SLU 
6. Argon Informática SA 
7. Jacas SL 

 
Segon. Requerir a l’empresa Construo Construccions Generals SL perquè, en el termini 
de deu dies hàbils, presenti la documentació justificativa per determinar si la seva oferta 
és anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure del procediment o, pel contrari, és 
correcta.  

 
5. El dia 14 de febrer de 2017, registre de sortida municipal número 269, es requereix la 
documentació justificativa a l’empresa Construo Construccions Generals, S.L., empresa 
classificada en primer lloc, indicant-li que ha de presentar aquesta documentació en el 
termini de 10 dies hàbils perquè l’òrgan de contractació determinés si l’oferta presentada per 
l’empresa era anormal o desproporcionada o bé era correcta, advertint-la que si 
transcorregut aquest termini la mesa de contractació no havia rebut la informació 
justificativa sol·licitada, ho posaria en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
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consideraria que la proposició no pot ser complerta, quedant l’empresa exclosa del 
procediment. El darrer dia per a la presentació de la documentació justificativa va ser el dia 
28 de febrer de 2017 
 
6. Havent finalitzat el termini per a la presentació de la documentació justificativa per a 
determinar si l’oferta presentada per Construo Construccions Generals, S.L. era anormal o 
bé era correcta, i l’empresa no ha presentat cap tipus de documentació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars si la 
Mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement 
de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
2. Article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
3. 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.   
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
Primer. Declarar exclosa de la licitació de l’obra Construcció d’una edificació auxiliar a la zona 
esportiva de Celrà a l’empresa Construo Construccions Generals, S.L., per no haver 
presentat dins de termini la informació justificativa sol·licitada.  
 
Segon. D’acord amb l’ordre en què han quedat classificades les ofertes, requerir al licitador 
següent, Serveis d’instal·lacions tècniques Empordà, S.L. – Seitec -, la documentació 
necessària per procedir a l’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la clàusula 20 del 
Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Serveis d’instal·lacions tècniques Empordà, S.L. 
 
Quart. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant. 

 
6. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
7. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
20:15 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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