
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 7/2017 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20.20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 18 d’abril 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 assisteix com a oient la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora delegada 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 4 
d’abril de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 
d’abril de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Concessió d’una pròrroga de llicència urbanística per a la construcció d’un edi-
fici plurifamiliar. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 3 de gener de 2006, per Resolució d’Alcaldia (Decret 211/2006), es va concedir a 
l’empresa Obres i Promocions Pons SA llicència d’obres per construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 12 habitatges, 11 places d’aparcament i 3 locals al carrer de les Bòbiles 
núm. 14-16 de Celrà; establint-se un any per iniciar les obres i 3 anys per acabar-les a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució 
degudament notificada en data 10 d’abril de 2006. 
 
2. En data 14 d’abril de 2009, mitjançant Decret d’alcaldia 171/2009, es va concedir a 
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l’empresa Obres i Promocions Pons SA una pròrroga d’un any i mig a comptar des del dia 10 
d’abril de 2009. 
 
3. En data 14 de desembre de 2010, mitjançant Decret d’Alcaldia 602/2010, es va atorgar a 
l’empresa Obres i Promocions Pons SA una pròrroga d’un any i mig a comptar des del dia 10 
d’octubre de 2010. 
 
4. En data 17 d’abril de 2012, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir a 
l’empresa Obres i Promocions Pons SA una pròrroga d’un any i mig a comptar des del dia 10 
d’abril de 2012. 
 
5. En data 16 de desembre de 2014, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va 
concedir a l’empresa Obres i Promocions Pons SA una pròrroga fins al dia 31 de desembre de 
2015. 
 
6. En data 21 de desembre de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va 
concedir a l’empresa Obres i Promocions Pons SA una pròrroga fins al dia 31 de desembre de 
2016. 
 
7. En data 2 de desembre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 4.937, l’empresa 
Obres i Promocions Pons SA sol·licita una pròrroga per acabar les obres. 
 
8. En data 7 de febrer de 2017, mitjançant acord de Junta de Govern local, es va concedir 
llicència urbanística per a la modificació de la pendent de la coberta del 24% al 30%, 
incorporació d’una plaça d’aparcament més, modificació de 3 locals a 1 local i construcció de 
8 trasters a l’edifici plurifamiliar situat al carrer de els Bòbiles núm. 14-16 Celrà, a favor de 
l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA. 
 
9.- En data 11 d’abril de 2017 l’arquitecta municipal emet informe favorable a la concessió 
de la pròrroga. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, estableix que les persones titulars d’una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de 
què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts.  
 
La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat primer, paràgraf a), que les persones de 
llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
poden sol·licitar la pròrroga de la vigència si, després d’haver iniciat l’execució de les obres 
autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual 
de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
L’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni modifica la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, establint que el 
termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és 
el 31 de desembre de 2018. 
 
De conformitat amb l’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 
modifica la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme i 
l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
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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.-  Concedir a l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA amb NIF núm. (…) una 
pròrroga de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 12 
habitatges, 12 places d’aparcament, 1 local i 8 trasters al carrer de les Bòbiles núm. 14-16 
de Celrà, fins al 31 de desembre de 2018. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
 
3. Ratificació del Decret d’Alcaldia 237/2017, de data 6 d’abril, de modificació 
d’una clàusula dels Plecs que regeixen la gestió i explotació indirecta en règim 
de concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà. 
 

Per Decret d’Alcaldia número 237/2017, de data 5 d’abril de 2017, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

Per acord de Junta de Govern Local es van aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques particulars 
(PPTP) que regeixen la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió i 
explotació indirecta en règim de concessió administrativa de les instal·lacions de la 
piscina municipal de Celrà. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà modificar la clàusula Setena del PPTP, en el 
sentit que la temporada d’estiu començarà el dia 4 de juny de 2017, en comptes del 
dia 3 de juny, tal i com preveia aquesta clàusula. Aquesta modificació no afecta 
l’import del contracte ja que es tracta dels dies de jornada de portes obertes, sense 
repercussió econòmica en el contracte. 
 
En la clàusula sisena del PCAP s’indica que la piscina estarà oberta des del dia 10 de 
juny de 2017, el que contradiu la clàusula setena del PPTP. Per tant cal aclarir que 
l’inici de la temporada és el dia 4 de juny de 2017.  
 
Per tot l’exposat, 

HE RESOLT 
 
Primer. Modificar la clàusula setena del Plec de prescripcions tècniques particulars, 
en el sentit que la temporada d’estiu començarà el dia 4 de juny de 2017 i aclarir 
que és en aquesta data que s’inicia el contracte i, per tant, queda modificada la data 
que consta en la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Segon. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se celebri.  

 
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 

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 237/2017, de data 5 d’abril de 2017, relatiu a la 
modificació d’una clàusula relativa a l’inici del contracte, transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
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4. Adjudicació del contracte menor d’obres per asfaltar un tram del carrer 
Legazpi i construir uns ressalts. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà asfaltar un tram del carrer Legazpi i construir uns 
ressalts al carrer Pirineus i a la Ctra. Juià. 
 
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses i han presentat oferta econòmica les 
empreses següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En data 7 d’abril de 2017 el cap d’àrea de serveis públics municipals ha emès informe 
proposant l’adjudicació del contracte per a l’asfaltat d’un tram del carrer Legazpi i construir 
uns ressalts al carrer Pirineus i a la Ctra. Juià, a favor de l’empresa Salvador Serra, S.A., per 
ser l’econòmicament més avantatjosa per a la corporació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 
d’obres.  
 
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. 
 
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, es proposa a la Junta de Govern local per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Salvador Serra, S.A., amb CIF (…) i domicili a la 
Ctra. De Pujals, s/n de 17834 Porqueres, el contracte menor d’obres per a l’asfaltat d’un 
tram del carrer Legazpi i construir uns ressalts al carrer Pirineus i a la Ctra. Juià, per l’import 
de 10.766,00€ IVA exclòs (13.026,86€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.61900 ‘Millores urbanes”, 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. 
 
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. 
 

 
 

Empresa  Import (IVA 
exclòs) 

Import (IVA 
inclòs) 

Construccions Fusté, S.A. 11.546,10€ 13.970,78€ 

Salvador Serra, S.A. 10.766,00€ 13.026,86€ 

Excavacions Masdevall, S.L. 11.976,75€ 14.491,87€ 
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5. Adjudicació del contracte menor d’obres per executar l’obra consistent en la 
millora de l’edifici de Les Monges de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de millora de l’edifici les Monges de 
Celrà. 
 
2. Han presentat oferta econòmica, prèvia invitació, les empreses següents: 

- (…), per un import de 7.192,69 € IVA Exclòs (8.703,15 euros IVA Inclòs) 
- Construccions Teixidor Pagès SL, per un import de 7.173,55 € IVA Exclòs (8.680,00 
euros IVA inclòs) 
- Obres i Construccions Celrà SL no ha presentat oferta econòmica. 

 
3. En data 10 d’abril de 2017, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès 
SL, per ser l’oferta econòmica per baixa. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 
d’obres.  
 
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 el contracte menor d’obres per a millores de l’edifici de les Monges de  
Celrà a favor de CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL., amb NIF núm. (…), amb domicili al 
C/ Vell núm. 20, 1720 La Pera, un import de 7.173,55 euros, IVA Exclòs, (8.680,00 euros, 
IVA Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 11.9330.63200 
“Rehabilitació i millora equipaments municipals” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2017. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
 
6. Adjudicació del contracte per executar l’obra titulada construcció d’una 
edificació auxiliar a la zona esportiva de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el 
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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 
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 
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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 
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, l’empresa no va presentar cap tipus de documentació i la Junta de Govern Local 
de data 7 de març de 2017 va acordar declarar exclosa de la licitació de l’obra l’empresa 
Construo Construccions Generals S.L., per no haver presentat dins de termini la informació 
justificativa sol·licitada, i requerir al licitador següent, Servei d’instal·lacions tècniques 
Empordà., S.L., la documentació necessària per procedir a l’adjudicació, de conformitat amb 
el que disposa la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars. Requeriment 
que es va portar a terme el dia 30 de març de 2017, registre de sortida municipal número 
10142.  
 
7. En data 10 d’abril de 2017, registres d’entrada municipal números 10420 i 10422, 
l’empresa presenta la documentació requerida dins el termini establert i acredita haver 
constituït la garantia definitiva per import de 3.309,88€ mitjançant un aval formalitzat  amb 
l’entitat Caixabank.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.4 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’adjudicació ha de 
ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar 
en el perfil de contractant. 
 
2. L’article 156.3 in fine 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, disposa que la formalització 
del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es 
rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors. I en els mateixos termes es pronuncia la 
clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
3. Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública anant al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
4. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
5. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
6. 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 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972 49 20 01 – Fax: 972 49 27 88 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 



 
 

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, 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 
el 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. 
 
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 el contracte per executar l’obra titulada “Construcció d’una edificació 
auxiliar a la zona esportiva de Celrà” a favor de l’empresa Servei d’instal·lacions 
tècniques Empordà, S.L, amb domicili al c/Trefí, 16.18 Pol. Ind. Les Brugueres, de 17200 
Palafrugell i amb CIF (…) per un import de 66.197,70€, IVA exclòs (80.099,22€ IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel projecte d’obra ordinària i per la plica presentada per 
l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació 
contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
40.9331.62200 ‘Millores instal·lacions esportives’ de l'exercici pressupostari 2017. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Servei d’instal·lacions tècniques Empordà, S.L., 
adjudicatària del contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a 
formalitzar el contracte administratiu. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes, 
d’acord amb l’article 333 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
7. Adjudicació de contractes privats per a la realització de diversos espectacles 
que es duran a terme durant la Festa Major de Celrà 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes i espectacles durant la 
Festa Major de Celrà 2017. 
 
2. La tècnica de cultura ha emès informe relatiu a l'adjudicació de diversos contractes pels 
conceptes que s’indiquen a continuació: 
 
 
Data 
espectacle 

Concepte / 
espectacle Tercer Domicili NIF 

Import (IVA 
exclòs) 

Import (IVA 
inclòs) 

05/05/2017 Correfoc 
Diables de 
l'Onyar Mas Abella, 3 Girona 

(…) 
    3.000,00€   3.000,00€  
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05/05/2017 Kop 
Propaganda pel 
fet! SCCL 

Avda. Dels Dolors, 17. 
08243 Manresa 

(…) 
    2.900,00€   3.509,00€  

05/05/2017 Auxili 
Propaganda pel 
fet! SCCL 

Avda. Dels Dolors, 17. 
08243 Manresa 

(…) 
    3.500,00€   4.235,00€  

06/05/2017 
Orquestra 
Maribel Actura 12, S.L 

C/París, 64-66 esc B 1r 
2ª. 08029 Barcelona 

(…) 

    2.700,00€   3.267,00€  

07/05/2017 

Cobla 
orquestra 
Selvatana 

Músics de 
Catalunya SCCL 

C/Joaquim Vayreda, 65, 
entresol D. 17001 Girona 

(…) 

    4.959,00€   6.000,39€  

08/05/2017 
Orquestra 
Maravella 

Músics de 
Catalunya SCCL 

C/Joaquim Vayreda, 65, 
entresol D. 17001 Girona 

(…) 

    4.200,00€   5.082,00€  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 20 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 estem davant uns 
contractes privats ja que ho són els celebrats per una Administració Pública que té per 
objecte serveis com la creació i interpretació artística i literària o espectacles compresos en 
la categoria 26 del l'Annex II de la Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. Els contractes tenen 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. 
 
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, per a la celebració de la Festa Major de Celrà 2017, a favor de les 
empreses que s’indiquen a continuació els contractes privats següents:  
 
Data 
espectacle 

Concepte / 
espectacle Tercer Domicili NIF 

Import (IVA 
exclòs) 

Import (IVA 
inclòs) 

05/05/2017 Correfoc 
Diables de 
l'Onyar Mas Abella, 3 Girona 

(…) 
    3.000,00€   3.000,00€  

05/05/2017 Kop 
Propaganda pel 
fet! SCCL 

Avda. Dels Dolors, 17. 
08243 Manresa 

(…) 
    2.900,00€   3.509,00€  

05/05/2017 Auxili 
Propaganda pel 
fet! SCCL 

Avda. Dels Dolors, 17. 
08243 Manresa 

(…) 
    3.500,00€   4.235,00€  

06/05/2017 
Orquestra 
Maribel Actura 12, S.L 

C/París, 64-66 esc B 1r 
2ª. 08029 Barcelona 

(…) 

    2.700,00€   3.267,00€  

07/05/2017 

Cobla 
orquestra 
Selvatana 

Músics de 
Catalunya SCCL 

C/Joaquim Vayreda, 65, 
entresol D. 17001 Girona 

(…) 

    4.959,00€   6.000,39€  

08/05/2017 
Orquestra 
Maravella 

Músics de 
Catalunya SCCL 

C/Joaquim Vayreda, 65, 
entresol D. 17001 Girona 

(…) 

    4.200,00€   5.082,00€  
 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 ‘Festes populars i altres esdeveniments’, del pressupost vigent de la 
corporació. 
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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 als adjudicataris i comunicar-los que aquest 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. 

 
 
8. Adjudicació del contracte de venda del paper i cartró procedent del servei de 
recollida selectiva. 
  

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 12 d’abril de 2017 la tècnica auxiliar de medi ambient informa que és justificable 
continuar amb la contractació de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI, 
S.L. per a la venda de paper i cartró de la recollida selectiva, degut a les quantitats i als 
ingressos que han suposat la recollida selectiva de paper i cartró durant el darrer any, així 
com a la manca d’infraestructura necessària per gestionar el paper i cartró recollit a través 
d’un altre gestor. El preu ofertat per l’empresa TIRGI continua essent el mateix que l’any 
anterior, i que és, sense IVA, el següent:  
 

Preu (€/Tona): preu Aspapel paper recuperat (€/Tona ) – 8 (€/Tona) 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- 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 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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, el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP) 
 
2.- 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.  

 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi SL, amb 
domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà, i NIF (…), el contracte de venda del 
paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva, pel preu ofertat pel contractista que 
és el següent: Aspapel – 8, aquest preu no inclou l’IVA. 
 
El preu de venda del paper i cartró estarà referenciat respecte l’estadística de preus del 
paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL, al qual s’addicionarà el diferencial ofert 
per l’empresa adjudicatària. Posteriorment l’empresa adjudicatària abonarà l’import de la 
venda del paper i cartró a l’Ajuntament de Celrà, mensualment, mitjançant transferència 
bancària. 
 
La durada del contracte es fixa des del dia 1 de maig de 2017 fins la data que finalitzi la 
pròrroga del contracte de recollida selectiva de residus de Celrà, la qual està prevista pel 31 
d’octubre de 2017, o en el seu cas fins el dia 30 d’abril de 2018. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi, 
S.L. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 
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9. Aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràcti-
ques acadèmiques externes. 

 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica. 
  
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar el següent Conveni de 
Col·laboració pel coneixement de l’entorn productiu amb el Centre de Noves Oportunitats 
GIRONA UTE OSCOBE-INTERMEDIA, per a què l’estudiant que s’indica a continuació pugui 
realitzar les seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà, concretament a l’ escola bressol 
municipal Gínjols:  

 
COGNOMS I NOM 

 
DNI/NIE 

 
HORARI 

 
NÚMERO 
D’HORES 

PERÍODE DE 
REALITZACIÓ 

DATA INICI DATA 
FINAL 

(…) (…) Dimarts de 9 a 
14h 

60 25/04/17 24/07/17 

 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores entre el CNO GIRONA UTE OSCOBE-
INTERMEDIA i l’Ajuntament de Celrà, per a què la Sra. (…), alumne del Centre pugui 
efectuar pràctiques a l’Ajuntament de Celrà, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al CNO GIRONA UTE OSCOBE-INTERMEDIA. 
 
 

10. 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: concessió subvenció a favor 
de la Coordinadora de Festes de Celrà. S’aprova per unanimitat la urgència.  
 
La Secretària de la Corporació, Sra. Rosa Maria Melero Agea, informa als presents que 
atès que el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament, és secretari de la 
Coordinadora de Festes de Celrà, estem davant un supòsit d’abstenció. I que, de 
conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 23 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic 
del Sector Públic, el Sr. Daniel Cornellà Detrell ha d’abstenir-se de participar en la 
deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 96 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, el Sr. Cornellà abandona la Sala mentre es discuteix i es vota 
la proposta d'acord. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La Coordinadora de Festes de Celrà és una entitat municipal oberta a tothom que treballa 
en l’organització d’actes festius del municipi, especialment, la Festa Major i la Festa petita. 
 
2. En data 12 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal número E2017010456, la 
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Coordinadora de Festes de Celrà sol·licita una subvenció per import de 5.000 euros, a fi de 
sufragar les despeses derivades de l’organització de la Festa Major i la Festa Petita 2017. 
 
3. Ha emès informe la tècnica de cultura, el qual consta en l’expedient. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 26 d’abril de 2016, el qual consta 
en l’expedient administratiu. 
 
5. Davant la necessitat inajornable de disposar de líquid per part de l’entitat, es proposa 
concedir, amb caràcter d’urgència, la subvenció sol·licitada. 
 
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, 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. 
 
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 dels membres presents, 
amb l’abstenció del Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import 
de 5.000 euros a l’entitat Coordinadora de Festes de Celrà amb NIF (…), destinada a 
sufragar les despeses derivades de l’organització de la Festa Major i la Festa Petita de Celrà 
de l’any 2017. 
 
Segon.- La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30 3380 48000 
‘Entitats organitzadores de festes - Major i Petita’ del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 
2017. 
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les condicions següents: 

• 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, 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. 

 
• 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. 

 
• 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.  

 
• 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 
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recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
 

• 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. 

 
• Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

• 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. 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Coordinadora de Festes de Celrà, així com a la 
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació. 
 

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