
  
 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 10/2017 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20.00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 16 de maig 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. Mercè Amich Vidal, 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 2 
de maig de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 2 de 
maig de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
2. Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal 10.616, el Sr. ……i la Sra. ………,  

sol·licita llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’habitatge al carrer Joan Miró….. 
de Celrà. 
 

2. En data 28 d’abril de 2017, l’arquitecta emet informe favorable.  
3. En data 9 de maig de 2017, registre d’entrada municipal núm. 10.947, el Sr. ….. presenta 

fulls d’assumeix de coordinació de seguretat de l’arquitecte tècnic i alta fiscal del contructor. 
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FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 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. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
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.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. …………. amb DNI núm. ………… i la Sra. …………….. amb DNI núm. …………. 
llicència municipal per a la REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al carrer 
Joan Miró núm. ……. de Celrà (ref. cadastral núm. …………………………), salvat el dret de 
propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys el 
termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé 
sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d'una 
manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Abans de començar les obres cal presentar la següent documentació: 
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral. 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici a 
les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions: 
 
S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents corresponents 
a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient. 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant. 
No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic, sense prèvia 
autorització. 
Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
S'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la connexió a la 
xarxa general. 
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà ser 
sol.licitada a part. 
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 



  
 

paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises. 
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà. 
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra i alta cadastral. 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- 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. 5) 
 

Base liquidable declarada: 49.426,64 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     1.606,37 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 155,00 € 

TOTAL:     1.773,37 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les 
obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3. Llicència urbanística per obertura de finestres en una nau.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal 10.482, el Sr. ………….. en represen-

tació de l’empresa ANADIAG IBERICA SL,  sol·licita llicència urbanística per l’obertura de fi-
nestres a la nau industrial situada al carrer Falgueres……. de Celrà. 
 

2. En data 4 de maig de 2017, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 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. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
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.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l’empresa ANADIAG IBERICA SL amb NIF núm. …………………  llicència 
urbaística per a l’OBERTURA DE FINESTRES A UNA NAU situada al carrer Falgueres, s/n de Celrà 
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(ref. cadastral núm. ……………………………….), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys el 
termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé 
sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d'una 
manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Caldrà presentar la documentació següent abans de l’inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor a Celrà o província.  
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions: 
S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents corresponents 
a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient. 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant. 
No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic, sense prèvia 
autorització. 
Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà ser 
sol.licitada a part. 
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises. 
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà. 
Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final d'obra. 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- 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. 5) 
 

Base liquidable declarada: 5.541,80 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        180,11 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:     272,11 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les 
obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 



  
 
 
4. Adjudicació del contracte de la gestió i explotació indirecta en règim de 
concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de març de 2017, es van aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que 
han de regir la licitació per contractar la gestió i explotació indirecta en règim de concessió 
administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà. Simultàniament, es va 
obrir la convocatòria per contractar pel procediment obert. 
 
L’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i d’obertura de la 
convocatòria de licitació del contracte es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 57, de 22 de març de 2017, en el perfil del contractant i en el tauler 
d’anuncis de la corporació. D’acord amb la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives 
particulars, les proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini 
de 15 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte. En cas que 
l’últim dia recaigués en dissabte, diumenge o festiu es passaria al primer dia hàbil següent.  
Finalitzant el termini per presentar ofertes el dia 6 d’abril de 2017. 
 
2. Van presentar les seves ofertes les empreses següents: 
 
Empresa Data 

registre 
Número registre 

Sportgest Associació Esportiva 06/04/2017 10389 
Llop gestió esportiva, S.L. 06/04/2017 10387 (justificant enviament correus) 

 
 
3. En data 11 d’abril de 2017 es va reunir la mesa de contractació i, un cop revisat el 
contingut del sobre A, es va comprovar que els dos licitadors havien presentat la declaració 
responsable segons model de l’Annex I del PCAP.  
 
4. En data 18 d’abril de 2017 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre B- 
documentació necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor. 
D’acord amb la clàusula 21.b del PCAP, es van lliurar els sobres als tècnics municipals perquè 
valoressin la documentació.   
 
5. En data 21 d’abril de 2017 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del sobre 
C, relatiu a la documentació que conté criteris quantificables de forma automàtica.  
Prèviament es va llegir l’informe dels tècnics municipals relatiu a la valoració del sobre B -
criteris de valoració que depenen d’un judici de valor-, que a mode de resum, atorgava les 
següents puntuacions en la valoració del sobre B: 
 

Licitador Valoració sobre B 
(màx.5 punts) 

Sportgest Associació Esportiva 4,15 

Llop gestió esportiva, S.L. 3,50 

 
 
Un cop oberts i valorats els sobres C, els sol·licitants van obtenir la puntuació següent: 
 
1. Oferta econòmica (mínim cànon: 1.100 euros IVA exclòs/any) (màxim 10 punts): 
 
Licitador Proposta cànon 

anual 
Puntuació (màx. 
10 punts) 
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Sportgest Associació Esportiva 3.500,00€ 10 

Llop gestió esportiva, S.L. 1.500,00€ 4,28 

 
2. Proposta de Millores del servei: 

 
Licitador Premsa 

escrita 
(màx.1 
punt) 

Persona reforç 
control i 
vigilància cap 
setmana juliol 
(màx.10 punts) 

Persona reforç 
control i 
vigilància cap 
setmana juliol i 
agost (màx.20 
punts) 

Socorrista 
reforç juliol 
de 10 a 13h 
(15 punts) 

Aplicació 
informàtica 
via web (10 
punts) 

Total 
(màx.46 
punts) 

Sportgest 
Associació 
Esportiva 

1 - 20 15 10 46 

Llop gestió 
esportiva, S.L. 1 - 20 15 10 46 

 
Total valoració sobre C: 
 
Licitador Oferta 

econòmica  
(màxim 10 
punts) 

Millores 
addicionals 
sense cost 
(màxim 46 punts) 

Valoració 
sobre C 
(màx. 56 punts) 

Sportgest Associació Esportiva 10 46 56 

Llop gestió esportiva, S.L. 4,28 46 50,28 

 
 
Un cop valorada tota la documentació, la puntuació total obtinguda és la següent:  
 
Licitador Valoració sobre B 

 
Valoració sobre C 

 
Valoració 

Total 
 

posició 

Sportgest Associació Esportiva 4,15 56 60,15 1 

Llop gestió esportiva, S.L. 3,50 50,28 53,78 2 

 
Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 

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

1. Sportgest Associació Esportiva 
2. Llop gestió esportiva, S.L. 
 
 

Segon. Requerir  al licitador que ha quedat en primer lloc Sportgest Associació 
Esportiva, perquè, en el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació 
requerida en la clàusula 22 del PCAP. 

 
7. El dia 25 d’abril de 2017 (registre de sortida municipal núm. 10303), i de conformitat 
amb la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars, es va requerir a 
l’empresa proposada per ser adjudicatària que aportés en el termini de deu dies hàbils 
documentació diversa i el document acreditatiu de constitució de la garantia definitiva. 
Requeriment degudament notificat en data 26 d’abril de 2017. 
 
8. El dia 5 de maig de 2017 (registre d'entrada municipal núm. 10919) Sportgest Associació 
Esportiva va presentar la documentació requerida dins del termini establert i va acreditar la 



  
 

constitució de la garantia definitiva, per import de 3.500,00€, mitjançant una transferència 
bancària efectuada el dia 3 de maig de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.3 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, l’òrgan de 
contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació. A l’apartat quart del mateix precepte, s’estableix que 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 28 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, sobre contractació pública, en tot allò que sigui d’aplicació directa; el 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, 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 l’exposat, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte de gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina 
municipal de Celrà a favor de Sportgest Associació Esportiva, NIF …………….., amb domicili al 
Carrer Güell, 58, Bústia 23 de 1001 Girona i adreça a efectes de notificacions electròniques 
info@sportgest.com. 
 
El cànon global anual a satisfer per l’adjudicatària, de conformitat amb l’oferta presentada, 
és de 3.500,00€. El pagament del cànon s’efectuarà, per part de l’empresa, en els primers 8 
dies des de l’inici de la temporada d’estiu mitjançant ingrés bancari en el compte de 
l’Ajuntament de Celrà: ……………………. de “La Caixa”, o en el seu cas, domiciliació bancària. 
  
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques particulars del referit servei i 
per la plica presentada per l’empresa adjudicatària, quins documents formaran part de la 
documentació contractual. 
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Segon. Publicar mitjançant un anunci l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant i 
en el BOP de Girona. 
 
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i comunicar-ho a l’Àrea de Serveis 
Econòmics. 
 
Sisè. Citar l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
 
5. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la prevenció de riscos 
laborals a l’Ajuntament de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà tenir cobert el servei de prevenció aliè en seguretat i 
salut dels/les treballadors/es i els diferents centres de treball de l’Ajuntament de Celrà.  
 
2. Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a dur 
a terme aquest servei, de les quals, dues han presentat la seva proposta, i que són les 
següents: 

 
3. Ha emès informe el cap de serveis públics municipals, proposant l’adjudicació del servei 
extern de prevenció de riscos laborals a favor de l’empresa Servicio de prevención ajeno en 
Seguridad y salud laboral, S.L.U., per ser la més avantatjosa per a la corporació. 
 
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. 
 
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 el contracte menor de serveis per a dur a terme el servei extern de 
prevenció de riscos laborals a favor de l’empresa Servicio de prevención ajeno en Seguridad 
y salud laboral, S.L.U. (SPASS Group), amb NIF …………….. i domicili al c/Cerverí, 1 de 
Girona, per un import total de 1.610,00€ IVA exclòs (1.948,10€, IVA inclòs), i que respon als 
conceptes següents: 

EMPRESA 
 

Prevenció tècnica i 
vigilància de la salut  

(IVA exclòs) 

Reconeixements mèdics 
(en el cas que es realitzin) 

(IVA exclòs) 
Servicio de prevención ajeno en 
Seguridad y salud laboral, S.L.U. 

1.610,00€ 46,00€ 

Serviprein, Sociedad de prevención, 
S.L.U. 

4.250,00€ 50,00€ 



  
 

 
 

• el servei de prevenció aliè de seguretat i salut en les disciplines de seguretat en 
el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del 
treball, per un import de 1.610,00€ IVA exclòs (1.948,10€, IVA inclòs) 

 
• el servei de reconeixements mèdics dels treballadors/es de l’Ajuntament (preu 

exempt d’IVA), per un import de 46,00€/treballador. El pagament d’aquesta 
activitat es realitzarà únicament en el cas d’efectuar els reconeixements mèdics 
als/les treballadors/es. 

 
Segon. El contracte regirà des del dia 1 de maig de 2017 fins al dia 30 d’abril de 2018. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
11.9200.22711 ‘Vigilància de la salut del personal Corporació’ i 11.9200.22701 ‘Prevenció de 
riscos laborals’, del pressupost de la corporació de l'any 2017 i les que correspongui de l’any 
2018. 
 
Quart.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
6. Adjudicació del contracte de subministrament d’energia renovable, a partir de 
biomassa, per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions als 
edificis municipals de l’antiga Fàbrica Pagans de Celrà. 
 

 ANTECEDENTS DE FET  
 
1. En sessió plenària ordinària, de data 8 de setembre de 2015, es va acordar encarregar a 
la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per la compra i instal·lació d’una 
xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals de l’antiga Fàbrica Pagans a través 
d’empreses de serveis energètics i es va aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de 
Girona. Conveni que va ésser modificat en sessions plenàries del dia 8 de març de 2016 i del 
dia 6 de juliol de 2016. 
 
2. En data  8 de maig de 2017, registre d’entrada municipal número 10.931, la Diputació de 
Girona ens fa tramesa de la proposta d’adjudicació del lot 1 – Celrà de la licitació 
“subministrament d’energia renovable, a partir de biomassa, per a la millora de l’eficiència 
energètica i reducció d’emissions als edifics municipals de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan 
de les Abadesses” a l’empresa Watt Energia, SL, per a la seva adjudicació. 
 
3. Propostes presentades a la licitació: 1) Tondo Energia, SL; 2) Mateu Nierga, SL; 3) Visió 
Solar, SL; 4) Bover Gutiérrez, SL; 5) Automatismes i Telegestió, SL; 6) Comet Martínez 
Muntada, SCP; 7) Soler Energy Services, SL; 8) Watt Energia, SL; 9) Sergi Gutiérrez 
Currius; 10) Energrup Bio-Renovables, SL i 11) Pous Roca Energies, SL. 
 
4. Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 19/01/2017) referents a les propostes 
presentades en el contracte: 
 

1)  Admetre a la licitació les propostes de les empreses següents:                      
 

Tondo Energia, SL i Watt Energia SL. 
 

2) Requerir l’esmena de les pliques següents: 
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- Mateu Nierga, SL. Manca omplir en el DEUC la part de solvència tècnica referent a: 

- Personal tècnic o organismes tècnics per executar les obres. 
- Plantilla mitja anual. 
- Maquinaria, material i equip tècnic. 
- Cal inidcar si la informació consta en el RELI o bé aportar-la en el formulari DEUC 

directament. 
 

- Visió Solar, SL. Manca omplir en el DEUC la part de solvència tècnica referent a 
l’import de la relació de treballs realitzats.  

 
- Bover Gutiérrez, SL. Manca omplir en el DEUC la part de solvència tècnica referent 

a: 
 

- Personal tècnic o organismes tècnics per executar les obres. 
- Plantilla mitja anual. 
- Maquinaria, material i equip tècnic. 

 
- Automatismes i Telegestió, SL. Manca omplir en el DEUC la part de solvència tècnica 

referent a: 
- Capacitat tècnica i professional: relació de treballs efectuats en els darrers 5      

anys corresponents a la mateixa naturalesa del contracte.  
 

- Comet Martínez Muntada, SCP. Cal especificar els lots als quals es presenta, i 
esmenar el DEUC si cal. En el DEUC s’indica que es presenta a LOT 1 i 2, mentre que 
en la declaració de lots als quals es presenta s’indiquen els LOTS 1, 2 i 3. 

 
- Soler Energy Services, SL. Manca omplir en el DEUC : 

- De l’apartat C de la part II, referent a la informació sobre el recurs a la capacitat 
d’altres entitats, manca omplir aquest camp afirmativament i el tercer haurà de 
presentar, igualment, el DEUC, en el qual hauran d’omplir la part II Informació 
relativa a l’operador econòmic (A i B), la part III motius d’exclusió  i la part IV 
(indicant la solvència que aporten). 

- De l’apartat B i C de la part IV del DEUC, referent a les solvències econòmica i 
financera i tècnica i professional, cal detallar la informació que sol·licitem, ja sigui 
indicant-la a l’espai facilitat en el DEUC o bé indicant en quin registre oficial i lloc 
web de consulta consta acreditada. Aquest apartat també l’haurà d’omplir 
l’empresa a la qual recorren per acreditar la capacitat. 

 
- Energrup Bio-Renobables. Manca omplir en el DEUC la part de solvència tècnica 

referent a: 
- Capacitat tècnica i professional: relació de treballs efectuats en els darrers 5 anys 

corresponents a la mateixa naturalesa del contracte.  
- Personal tècnic o organismes tècnics per executar les obres. 
- Plantilla mitja anual. 
- Maquinaria, material i equip tècnic. 

 
- Sergi Gutiérrez Currius. Manca omplir en el DEUC : 

-  De l’apartat A de la part II manca omplir el número de NIF a l’apartat on es 
demana el número de l’IVA. 

- De l’apartat B i C de la part IV del DEUC, referent a les solvències econòmica i 
financera i tècnica i professional, cal detallar la informació que sol·licitem, ja sigui 
indicant-la a l’espai facilitat en el DEUC o bé indicant en quin registre oficial i lloc 
web de consulta consta acreditada. 

 
- Pous Roca Energies, SL. En el DEUC s’omplen els apartats C de la part II, D de la 

part II i A  de la part II on declara que participa en el procediment de contractació 
juntament amb l’empresa Construccions Desmo, SA. Cal indicar només un dels tres 
apartats segons la relació contractual que es pretengui amb l’empresa Construccions 
Desmo, SA. Si s’opta per l’apartat C de la part II (es presenten de manera conjunta, 
UTE), apart del DEUC correctament omplert per Construccions Desmo, SA, s’haurà 



  
 

de presentar un document on ha de constar el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 
5- Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 2/02/2017) referent a l’esmena de la 
documentació inclosa en el sobre A. 

1) Excloure l’empresa Sergi Gutiérrez Currius pels motius següents: 
L’empresa Sergi Gutiérrez Currius, no acredita ni la solvència econòmica mínima 
requerida ni la solvència tècnica requerida. 

 
2) Admetre a la licitació les propostes de les empreses següents:                      

1) Tondo Energia, SL; 2) Mateu Nierga, SL; 3) Visió Solar, SL; 4) Bover Gutiérrez, SL; 
5) Automatismes i Telegestió, SL; 6) Comet Martínez Muntada, SCP; 7) Soler Energy 
Services, SL; 8) Watt Energia, SL; 10) Energrup Bio-Renovables, SL i   11) Pous Roca 
Energies, SL. 

 
6- Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 2/02/2017) referent a la proposta 
presentada en el sobre B referent als criteris objectius: 

1. Requerir l’esmena de les pliques següents: 
- Watt Energia, SL. 

 
Pels lots de Celrà i Riells i Viabrea, l’empresa Watt Energia, SL; ha de signar 
conjuntament amb l’empresa subministradora, el full de compromís de l’empresa de 
subministrament. 

 
- Comet Martínez Muntada, SCP. 

 
Pels lots de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses, l’empresa Comet 
Martínez Muntada, SCP; ha de signar el full de compromís de l’empresa de 
subministrament. 

 
- Mateu Nierga, SL. 

 
Pel lot de Celrà, l’empresa Mateu Nierga, SL; ha de signar el full de compromís de 
l’empresa de subministrament. 

 
- Energrup Bio-Renovables, SL. 

 
Cal aportar el precontracte que avali el compromís d’estella local entre l’empresa 
Energrup Bio-Renovables i l’empresa subministradora. S’ha adjuntat documentació 
tècnica de l’empresa subministradora, però hi manca el precontracte signat per 
l’empresa subministradora d’estella i la licitadora. 
 

7- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 02/03/2017) referents a la esmena i 
valoració dels criteris objectius inclosos al sobre B pel que es refereix al lot 1 Celrà: 

La Mesa acorda tenir per esmenats i aclarits tots els defectes observats. A continuació, 
la Mesa de Contractació, amb l’informe tècnic de data 2/3/2017, procedeix a efectuar, 
en acte públic, la valoració dels criteris qualificables de manera automàtica segons el 
barem de puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent 
valoració: 

 
LOT 1 – Celrà -  
 

PRESENTACIÓ 
DE RESULTATS 

Puntuació 
Velocitat 
resposta 
serveis 
tècnics 

Puntuació 
petjada de 
carboni 

Puntuació 
manteniment 
Sistema 
bombeig 

Puntuació 
Sistema 
control 

Puntuació 
millores 
de P1 

Puntuació 
millores 
de P2 

Puntuació 
millores de 
P3 

Puntuació 
millores de 
P4 TOTAL 

  (15 punts) (15 punts) (10 punts) (16 punts) (5 punts) (9 punts) (10 punts) (20 punts) 
(100 
punts) 

WATT ENERGIA 15 15 10 16 4,270 9 10 20,00 99,270 
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AITEL 15 15 10 16 5,000 9 10 15,44 95,440 

VISIOSOLAR 15 15 10 16 4,370 9 10 15,02 94,390 

TONDO 
ENERGIA 15 15 10 16 4,998 9 10 14,33 94,328 

COMET 12 15 10 16 4,512 9 10 17,62 94,132 

MATEU NIERGA 15 15 10 16 3,904 0 0 15,92 75,824 

GRUP SOLER 15 15 10 16 3,569 0 0 14,46 74,029 

ENERGRUP 15 15 0 0 4,026 9 10 15,51 68,536 
 

Vista la valoració efectuada, la Mesa acorda, pel que fa al lot 1 - Celrà: 
 

2. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació “Subministrament 
d’energia renovable (a partir de biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció d’emissions als edificis municipals de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan de les 
Abadesses”, amb l’ordre d’ofertes més avantatjoses següents: 
 
LOT 1: Celrà 
 
1. Watt Energia, SL; amb una puntuació total de 99,270 punts. 
2. Automatismes i Telegestió, SL; amb una puntuació total de 95,440 punts. 
3. Visió Solar, SL; amb una puntuació total de 94,390 punts. 
4. Tondo Energia  SL ; amb una puntuació total de 94,328 punts. 
5. Comet Martínez Muntada, SCP; amb una puntuació total de 94,132 punts. 
6. Mateu Nierga, SL; amb una puntuació total de 75,824 punts. 
7. Soler Energy Services, SL; amb una puntuació total de 74,029 punts. 
8. Energrup Bio-Renovables, SL; amb una puntuació total de 68,536 punts. 
 
3. Requerir als licitadors que han presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que 
s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que regeixen el contracte.  
 
5. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
“Subministrament d’energia renovable (a partir de biomassa) per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció d’emissions als edificis municipals de Celrà, Riells i 
Viabrea i Sant Joan de les Abadesses”, una vegada efectuada l'acreditació de la 
disposició dels requisits per a contractar que s'estableixen en el Plec de Condicions 
Administratives Particulars del contracte i, si s’escau, un cop justificada l’oferta 
desproporcionada o temerària, a favor de l'empresa millor classificada pels preus que 
consten a la seva proposta: 
 
LOT 1 Celrà: 
 
- Watt Energia, SL; amb una puntuació total de 99,270 punts. 
 

8- Registre d’Entrada 1-2017-006210-1, l’empresa Watt Energia, SL presenta la 
documentació justificativa de la baixa desproporcionada de l’oferta presentada en el sobre B. 
 
9- Informe favorable del tècnic de Beenergi, de data 18 d’abril de 2017, referent a la 
justificació de la baixa desproporcionada de l’oferta presentada per Watt Energia, SL en el 
sobre B. 

 
10- En referència al lot 1 (Celrà), documentació administrativa, certificació d'obligacions 
tributàries i de Seguretat Social i garantia definitiva presentades correctament i en 
conformitat per l'empresa Watt Energia, SL. 
 



  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
2. 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 de Catalunya.  
 
3. I de conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, sobre contractació pública, en tot allò que sigui d’aplicació directa; el 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, 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 local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Admetre la justificació de l’oferta amb valors anormals o desproporcionats de 
l’empresa Watt Energia, SL en la contractació del “Subministrament d’energia renovable (a 
partir de biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions als 
edificis municipals de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan de les Abadesses” d’acord amb 
l’article 152 del TRLCSP. 
 
Segon. Estimar la petició de Watt Energia, SL i constituir, a l’empara de la clàusula vint-i-
tresena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) del contracte de 
“Subministrament d’energia renovable (a partir de biomassa) per a la millora de l’eficiència 
energètica i reducció d’emissions als edificis municipals de Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan 
de les Abadesses”, la garantia definitiva de 8.013,07 € mitjançant la modalitat de retenció en 
el preu. La retenció s’efectuarà en la primera factura que presenti l’adjudicatari i d’acord 
amb les condicions que estableix l’esmentada clàusula del PCAP. 
 
Tercer. Adjudicar el lot 1 – "Celrà” del contracte de Subministrament d’energia renovable (a 
partir de biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions als 
edificis municipals de l’antiga Fàbrica Pagans de Celrà a l'empresa Watt Energia, SL, amb 
NIF ……………………, per un preu total de CENT SEIXANTA MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN 
EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (160.261,31 € IVA no inclòs) amb la repercussió de la 
quantitat de 33.654,88 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 193.916,19 €, d’acord 
amb els preus i anualitats que consten a la seva proposta i als plecs, i d’acord amb la 
classificació proposada per la Mesa de Contractació següent: 

LOT 1: Celrà 
 
1. Watt Energia, SL; amb una puntuació total de 99,270 punts. 
2. Automatismes i Telegestió, SL; amb una puntuació total de 95,440 punts. 
3. Visió Solar, SL; amb una puntuació total de 94,390 punts. 
4. Tondo Energia  SL ; amb una puntuació total de 94,328 punts. 
5. Comet Martínez Muntada, SCP; amb una puntuació total de 94,132 punts. 
6. Mateu Nierga, SL; amb una puntuació total de 75,824 punts. 
7. Soler Energy Services, SL; amb una puntuació total de 74,029 punts. 
8. Energrup Bio-Renovables, SL; amb una puntuació total de 68,536 punts. 

 
Quart. Aprovar i disposar la imputació de la despesa de 193.916,19 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 30.1720.62300 “ Instal·lació caldera biomassa centre cultural de 
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Celrà” del Pressupost General de l’Ajuntament de Celrà i pels exercicis pressupostaris que 
corresponguin. 
 
Cinquè. Nomenar com a responsable del contracte a la Sra. Joana Argerich Herreras, d’acord 
amb l’article 52 del TRLCSP. 
 
Sisè. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè dins dels cinc dies següents a la finalització 
del termini de quinze (15) dies hàbils a partir del dia següent al de la notificació d'aquesta 
resolució, concorrin a la signatura del corresponent contracte. 
 
Setè. Requerir a l’empresa adjudicatària que haurà d’abonar, abans de la signatura del 
respectiu contracte, les despeses derivades de la licitació: 

• Per la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) l’import total de 
72,20 € mitjançant ingrés per transferència bancària al número de compte corrent 
…………………………………. de la Diputació de Girona.  

• Per la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, per l’import total de 219,85 €, 
mitjançant ingrés per transferència bancària al número de compte corrent 
.………………………… de la Diputació de Girona  

 
S'ha d'indicar que és el pagament de la part proporcional de l'anunci de licitació de 
l'expedient 2016/5712. 
 
Vuitè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment 
de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del 
contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 53.2 del TRLCSP.  
 
Novè. Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de la Diputació de 
Girona, al BOE i DOUE. 
 
Desè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya.  

 
 
7. Adjudicació del contracte menor de serveis per pintar planta baixa de l’Escola 
l’Aulet. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà pintar la planta baixa de l’escola l’Aulet. S’ha demanat 
pressupost a diverses empreses per a portar a terme aquesta actuació. 
 
Han presentat oferta econòmica: 

• ……………………., per un import de 12.190,00€, IVA exclòs 
• ……………………, per un import de 14.170,00€ IVA exclòs 

 
El cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès informe proposant l’adjudicació 
d’aquest contracte a favor de ........................., per ser l’oferta més avantatjosa per a la 
corporació.  
 
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 1 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 .................., amb NIF ................ i domicili ................... de 
Celrà, el contracte menor de serveis per a pintar la planta baixa de l’Escola Aulet de Celrà, 
per un import de 12.190,00 euros IVA exclòs (14.749,90 euros IVA inclòs), de conformitat 
amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
76.3231.21200 ‘Conservació i manteniment d’edificis escola Aulet’, 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 als interessats, i comunicar a l’empresa adjudicatària 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. 

 
 
8. Aprovació del conveni a formalitzar amb Fundació Privada Gentis i d’altres 
entitats, en relació amb la subvenció concedida pel Projecte generadors 
d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins 
del Marc del Programa Araccop.  
 

En data 25 de novembre de 2016 va sortir publicada al DOGC l’Ordre TSF/315/2016, de 22 
de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de 
subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats 
laborals, a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de 
coordinació dins el marc el programa aracoop. A través de la Resolució TSF/2662/2016, de 
28 de novembre, es va convocar la subvenció.  
 
Mitjançant decret d’Alcaldia 669/2016 de data 5 de desembre de 2016, l’Ajuntament de 
Celrà es va adherir com a entitat agrupada amb altres a la sol·licitud de subvenció que 
presentava la Fundació Gentis per a la creació d’un Ateneu Cooperatiu amb un equip tècnic 
format per tres especialistes en cooperatives. 
 
En data 19 de desembre de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va 
dictar la Resolució definitiva de la convocatòria de subvenció, concedint una subvenció a 
favor de la Fundació Privada Gentis, per un import de 214.883,04€. 
 
Per la qual cosa, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un conveni de col·laboració 
amb la Fundació Gentis, els Ajuntaments d’Olot, Sarrià de Ter, i Vilablareix, l’Associació 
Clúster Èxit, Avancem Santa Clara, S.C.C.L., Idària Empresa d’Inserció, S.C.C.L. i Fundació 
CP’AC per a poder portar a terme la gestió d’aquesta subvenció. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la gestió de la subvenció per a projectes 
generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa 
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d’Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc el 
programa aracoop, entre la Fundació Gentis, els Ajuntaments de Celrà, Olot, Sarrià de Ter, i 
Vilablareix, Associació Clúster Èxit, Avancem Santa Clara, S.C.C.L., Idària Empresa 
d’Inserció, S.C.C.L. i Fundació CP’AC, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Gentis.  
 
 
ANNEX 

 
Girona, a ........... 
 
D’una part, Sra. ………….., amb DNI ………………, actuant en qualitat d’apoderada de la 
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS, amb NIF …………………., domiciliada a Deltebre, Av. de la Pau, 
178, inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2337. 
 
D’una altra part, la Senyora …………… amb DNI ……………., representant de l’entitat Associació 
Clúster Èxit, amb NIF …………, el Senyor …………………, amb DNI ……………., representant de 
l’Ajuntament d’Olot, amb NIF ……………., el Senyor …………….., amb DNI ……………., 
representant de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, amb NIF ……………, el Senyor ………….., amb 
DNI ……………, representant de l’Ajuntament de Vilablareix, amb NIF ……………, el Senyor 
……………., amb DNI …………….., representant de l’Ajuntament de Celrà, amb NIF ……………., el 
Senyor ……………., amb DNI ……………., representant de la Fundació Privada per a la Promoció 
de l’Autoocupació de Catalunya, CP’AC, amb NIF ………………, la Senyora ……………., amb DNI 
………….., representant de l’entitat Avancem Santa Clara S.C.C.L., amb NIF ……………., la 
Senyora ……………….., amb DNI ………………., representant de l’entitat Idària Empresa d’Inserció 
S.C.C.L., amb NIF NIF ……………... 
 
Les  parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per a formalitzar el present 
conveni i,  

 
MANIFESTEN  

 
Que coneixedores de les bases aprovades en l’ORDRE TSF/315/2016, de 22 de novembre 
que regeixen la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de 
creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, de 
projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del programa aracoop, i 
coneixedors també de la constitució d’agrupacions d’entitats que comporta la realització 
d’accions en el marc d’aquesta convocatòria: 
 
PRIMER.- En data 20 de desembre de 2016 a les parts signants els va ser atorgada una 
subvenció per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa amb número d’expedient 2016/785. 
 
SEGON.- L’esmentada subvenció va ser concedida pel Projecte generadors d’ocupació i de 
creació de cooperatives i societats laborals, a traves de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, de 
projectes singulars i de projectes de coordinació dins del Marc del Programa Araccop, per 
import total de 214.833,04€ 
 
Línia 1. Creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius, punts territorials del programa 
aracoop: PROJECTE ATENEU COOPERATIU TERRITORI GIRONÍ 
 
TERCER.- Aquest projecte va ser presentat a través d’un agrupament de diferents entitats, 
segons l’import que ve detallat a continuació: 
 
(lidera) Fundació Gentis 134.081,55€ 
Ajuntament de Celrà 856,75€ 
Ajuntament d’Olot 5.405,00€ 
Ajuntament de Sarrià de Ter 1.725,00€ 
Ajuntament de Vilablareix 90,88€ 



  
 

Associació Clúster Èxit 7.876,36€ 
Avancem Santa Clara S.C.C.L. 3.675,00€ 
Idària Empresa d’Inserció, S.C.C.L. 3.680,00€ 
Fundació CP’AC 57.442,50€ 
 
QUART.- L’entitat líder i gestora del projecte és la Fundació Privada Gentis. 
 
CINQUÈ.- Hi ha entitats que renuncien a partides quedant un nou pressupost reformulat 
que manté el mateix nombre d’accions i d’usuaris, i el mateix cost de projecte, import de 
cofinançament i import atorgat (annex 1). Aquest pressupost reformulat es presentarà al 
donant a l’espera de la seva acceptació d’acord amb el quadre que s’adjunta a l’annex 1 
d’aquest conveni. 
 
Els canvis que hi ha hagut en la distribució de partides responen en tots els casos a la cessió 
d’una part o la totalitat de la partida de Despeses indirectes a l’entitat líder, Fundació Privada 
Gentis. A continuació, es detallen els percentatges i imports corresponents a la cessió de les 
partides de Despeses indirectes per a cadascuna de les entitats agrupades. 
 
Ajuntament de Celrà: Renuncia a 111,75€ en concepte de Despeses indirectes a favor de 
Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Ajuntament d’Olot: Renuncia a 705,00€ en concepte de Despeses indirectes a favor de 
Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Renuncia a 1.725,00€ en concepte de Despeses indirectes 
a favor de Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Ajuntament de Vilablareix: Renuncia a 60,91€ en concepte de Despeses indirectes a 
favor de Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Associació Clúster Èxit: Renuncia a 256,84€ en concepte de Despeses indirectes a favor 
de Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Avancem Santa Clara S.C.C.L.: Renuncia a 675,00€ en concepte de Despeses indirectes a 
favor de Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Idària, empresa d’Inserció, S.C.C.L.: Renuncia a 480,00€ en concepte de Despeses 
indirectes a favor de Fundació Privada Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
Fundació Privada per a la promoció de l’autoocupació de Catalunya, CP’AC: 
Renuncia a 2.081,25€ en concepte de Despeses indirectes a favor de Fundació Privada 
Gentis, en el seu concepte de Despeses indirectes. 
 
En base a tot això les parts, 

PACTEN  
 
PRIMER.- Objecte: 
Les parts decideixen signar el present conveni per la gestió de la subvenció referenciada en 
els paràgrafs anteriors, establint els drets i obligacions de totes les parts.  
 
SEGON.- Cobrament de la subvenció: 
L’entitat líder (Fundació Privada Gentis) ha cobrat fins ara el 90% de l’import total de la 
subvenció (la bestreta). 
El pagament a les entitats agrupades Ajuntament de Celrà, Ajuntament d’Olot, Ajuntament 
de Sarrià de Ter, Ajuntament de Vilablareix, Associació Clúster Èxit, Avancem Santa Clara 
S.C.C.L. i Idària Empresa d’Inserció S.C.C.L., es realitzarà de la següent forma: 

• El 70 % de la bestreta, abans del 30 de maig de 2017. 
• L’import restant de la subvenció en el moment que s’hagi rebut l’ingrés de la totalitat 

de l’expedient.  
 
El pagament a l’entitat agrupada Fundació Privada per a la promoció de l’autoocupació de 
Catalunya, CP’AC, es realitzarà de la següent forma: 

• El 100 % de la bestreta, abans del 30 de maig de 2017. 
• El 100% de l’import corresponent al 10% restant de la subvenció, en el moment que 

s’hagi rebut l’ingrés de la totalitat de l’expedient. 
 
TERCER.- Justificacions internes entre entitats: 
Es proposen dues justificacions intermèdies entre entitats. La primera es farà al mes de 
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maig i requerirà presentar la documentació escaient dins el termini màxim del 30 d’abril de 
2017. La segona es farà al mes de juliol i requerirà presentar la documentació escaient dins 
el termini màxim del 30 de juny de 2017.  
 
La no presentació de la documentació que es requereixi en cada període justificatiu, 
comportarà la compensació, per part de l’Entitat que s’ha demorat i en favor de Fundació 
Privada Gentis, de la despesa addicional generada a la Fundació Privada Gentis.  
 
QUART.- Revocació de la subvenció per no complir objectius: 
En cas que la subvenció sigui revocada totalment o parcialment per no complir objectius 
s’estableix que: 

 En cas d’incompliment d’objectius general de les entitats, es disminuirà la subvenció 
de cadascuna de les entitats agrupades, pel percentatge que li correspongui. 

 En el cas que s’hagi cobrat més del que correspon, les entitats agrupades faran el 
reintegrament mitjançant transferència bancària abans del termini que s’hagi esta-
blert perquè la Fundació Privada Gentis faci el reintegrament al donant. 

 En el cas que una de les entitats agrupades no finalitzi la seva actuació  i/o incom-
pleixi les obligacions vers el projecte, i això tingui un impacte en la justificació eco-
nòmica, aquest impacte econòmic se li repercutirà a la part proporcional que se li ha 
atorgat, havent de retornar el cobrat de més o restant-li del que li resta per cobrar.  

 
CINQUÈ.- Memòria tècnica: 
Les entitats signants estan obligades a executar la memòria tècnica presentada a la 
sol·licitud de subvenció, i tenen dret a cobrar l’import de la despesa correctament justificada 
segons l’import atorgat i seguint els criteris del donant. 
 
SISÈ .- Protecció de dades: 
Les parts es comprometen a respectar i complir tot l’establert per la vigent Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, normativa que té 
per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, les 
llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu 
honor i intimitat personal i familiar. 
 
I en prova de conformitat, signen 9 originals i a un sol efecte el present conveni en el lloc i 
data referenciat a l’encapçalament. 
 
Marta Cid Pañella Fundació Privada Gentis 
Nuria Martínez Barderi Associació Clúster Èxit Girona 
Anna Isabel Pascual Alfaras Idària, Empresa d’Inserció, S.C.C.L.  
Ivon Maritza Henao Arias Avancem Santa Clara S.C.C.L. 
David Mascort i Subiranas Ajuntament de Vilablareix  
Josep Mª Corominas Barnadas Ajuntament d’Olot 
Daniel Cornellà Detrell Ajuntament de Celrà  
Albert Colomer Espinet Fundació Privada per a la promoció de l’autoocupació de Catalunya. 
CP’AC 
Roger Torrent i Ramió Ajuntament Sarrià de Ter  
  
 
 
 



 
 

Annex I del conveni 
 
Quadre econòmic inicial    Nou quadre econòmic amb reformulació 
 

 
 
 
 

Rem
uneracions 

personal tècnic
Lloguers de 

locals
Lloguers 

d'equipam
ents

C
reació d'eines, 

continguts 
form

atius i w
eb 

aracoop

Publicitat i 
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unicació
A

ssegurances
Despeses 
indirectes 

(m
àxim

 15%
) 
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e 

d'auditoria
TO

TA
L

IM
PO

RT 
C

O
FINA

NÇ
A

M
ENT

IM
PO

RT 
SUBV

ENC
IÓ

GENTIS
93.452,38 €

16.000,00 €
0,00 €

0,00 €
800,00 €

2.000,00 €
16.837,86 €

4.991,31 €
134.081,55 €

0,00 €
134.081,55 €

CELRÀ
745,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
111,75 €

0,00 €
856,75 €

0,00 €
856,75 €

O
LO

T
2.065,00 €

150,00 €
0,00 €

0,00 €
2.485,00 €

0,00 €
705,00 €

0,00 €
5.405,00 €

0,00 €
5.405,00 €

SARRIÀ
2.500,00 €

0,00 €
0,00 €

3.000,00 €
6.000,00 €

0,00 €
1.725,00 €

0,00 €
13.225,00 €

11.500,00 €
1.725,00 €

VILABLAREIX
406,06 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
60,91 €

0,00 €
466,97 €

376,09 €
90,88 €

ÈXIT
4.149,01 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
2.500,00 €

200,00 €
1.027,35 €

0,00 €
7.876,36 €

0,00 €
7.876,36 €

SANTA CLARA
4.500,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
675,00 €

0,00 €
5.175,00 €

1.500,00 €
3.675,00 €

IDÀRIA
2.600,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
600,00 €

0,00 €
480,00 €

0,00 €
3.680,00 €

0,00 €
3.680,00 €

CP'AC
53.800,00 €

1.700,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
8.325,00 €

0,00 €
63.825,00 €

6.382,50 €
57.442,50 €

TO
TALS

164.217,45 €
17.850,00 €

0,00 €
3.000,00 €

12.385,00 €
2.200,00 €

29.947,87 €
4.991,31 €

234.591,63 €
19.758,59 €

214.833,04 €

Rem
uneracions 

personal tècnic
Lloguers de 

locals
Lloguers 

d'equipam
ents

Creació d'eines, 
continguts 

form
atius i w

eb 
aracoop

Publicitat i 
com

unicació
Assegurances

Despeses 
indirectes 

(m
àxim

 15%
) 

Inform
e 

d'auditoria
TOTAL

IM
PORT 

COFINANÇAM
ENT

NOU PRESSUPOST A 
PRESENTAR

GENTIS
95.924,88 €

16.000,00 €
2.000,00 €

0,00 €
800,00 €

0,00 €
23.304,48 €

2.147,94 €
140.177,30 €

0,00 €
140.177,30 €

CELRÀ
745,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
745,00 €

0,00 €
745,00 €

O
LO

T
2.065,00 €

150,00 €
0,00 €

0,00 €
2.485,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
4.700,00 €

0,00 €
4.700,00 €

SARRIÀ
2.500,00 €

0,00 €
0,00 €

3.000,00 €
6.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
11.500,00 €

11.500,00 €
0,00 €

VILABLAREIX
406,06 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
406,06 €

376,09 €
29,97 €

ÈXIT
4.149,01 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
2.500,00 €

200,00 €
770,51 €

0,00 €
7.619,52 €

0,00 €
7.619,52 €

SANTA CLARA
4.500,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
4.500,00 €

1.500,00 €
3.000,00 €

IDÀRIA
2.600,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
600,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
3.200,00 €

0,00 €
3.200,00 €

CP'AC
53.800,00 €

1.700,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
6.243,75 €

0,00 €
61.743,75 €

6.382,50 €
55.361,25 €

TO
TALS

166.689,95 €
17.850,00 €

2.000,00 €
3.000,00 €

12.385,00 €
200,00 €

30.318,74 €
2.147,94 €

234.591,63 €
19.758,59 €

214.833,04 €
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9. Acceptació de la proposta del Consell Comarcal del Gironès de continuïtat de 
les funcions de l’impulsora de Garantia Juvenil fins al dia 30 de juny de 2017. 

 
En sessió ordinària de data 5 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a 
l'impuls de la Xarxa de la garantia juvenil al Gironès, amb efectes fins al 17 de maig de 
2017, vinculat amb la resolució d’atorgament de la subvenció regulada per l’Ordre 
TSF/177/2016, de 22 de juny, que modifica l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre. 
 
El SOC va comunicar al Consell Comarcal del Gironès que està preparant la nova 
convocatòria d’Impulsors/es de la Garantia Juvenil, amb l’objectiu de garantir la continuïtat 
dels professionals que es troben dins el projecte actualment. Per la qual cosa el Consell 
Comarcal proposa, a l’espera de rebre la comunicació de la pròrroga d’aquest programa per 
part del SOC, la renovació del contracte laboral de l’impulsora juvenil que ve a Celrà durant 
el període que va des del 17 de maig fins al 30 de juny de 2017.  
 
És d'interès de l’Ajuntament de Celrà que la Xarxa d'impulsors de la garantia juvenil es 
segueixi desenvolupant en el municipi de Celrà. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Acceptar la proposta del Consell Comarcal del Gironès de continuïtat de les funcions 
de l’impulsora de la garantia juvenil fins al 30 de juny de 2017. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 

 
 
10. Adhesió al manifest del dia internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia y 

la Bifòbia. 
 

El 17 de maig, dia internacional contra la LGTBI-FÒBIA, és el dia que commemorem que un 
17 de maig de 1990 l'OMS va treure l'homosexualitat definitivament del llistat de malalties, 
tot i aquest importantíssim avanç es va deixar la disfòria de gènere que encara avui està al 
llistat de forma absolutament incomprensible i estigmatitzadora vers a les persones trans. 
 
El 17 de maig es primordialment una data reivindicativa, de lluita i de sensibilització vers 
a la implementació de tots els drets i llibertats que cal activar per fer possible un món sense 
violències ni discriminacions vers a les persones, Bisexuals, Intersexuals, Trans, lesbianes i 
gais. 
 
Un dia on recordar que a molts estats del mon hi ha legislatures que reprimeixen i castiguen 
al col·lectiu LGTBI a 10 d'aquests països amb pena de mort. 
 
Aquests darrers dies estem sent testimonis d'un "extermini" institucional a Txetxènia que de 
forma sistemàtica detén, tortura i inclòs assassinats a persones LGTBI amb una total i 
infame impunitat, 
 
A Catalunya fa gairebé 3 anys que fruit de la lluita incessant de les entitats LGTBI van 
aprovar la Llei 11/2014 que garanteix els nostres drets i que té com a objectiu eradicar 
la LGTBI-FÒBIA. Aquest marc legal és una potent eina per assolir a tots els àmbits de les 
nostres vides un total desenvolupament de drets pendents i eliminació de discriminacions 
per raó d'orientació sexual i/o identitat de gènere. 
 
Malauradament aquest instrument no està comptant amb la suficient voluntat política per fer 
realitat i efectius els nostres drets. L' assetjament escolar vers als menors i 
adolescents lgtbi a l'àmbit escolar continua sent una xacra que genera odi i discriminació i 
que cal combatre amb l'activació dels protocols i mecanismes que preveu l'article 12 de la 
llei contra la LGTBI-FÒBIA. 
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Els drets sexuals i reproductius són un altre aspecte cabdal a l'hora de poder viure amb 
plena llibertat les nostres sexualitats. Si bé s'han aprovat protocols i models 
en consonància amb les nostres realitats, no s'estan implementant de forma universal i 
sense limitacions. 
 
Les polítiques de prevenció vers al VIH/SIDA han de ser una prioritat ineludible de l'agenda 
social de les institucions, cal promoure tots els recursos necessaris com la PrEE per aturar la 
pandèmia i donar els mitjans adequats per garantir la salut de totes les persones que viuen 
amb el VIH/SIDA. 
 
Els darrers mesos hem presenciat diferents denúncies de persones LGTBI que havien estat 
víctimes de violència, vexacions i discriminacions. Denúncies que alerten de la necessitat 
d'eradicar la LGTBI-FÒBIA de forma contundent i amb operatius i mecanismes efectius. Cal 
aturar la impunitat d'aquests atacs i activar les mesures previstes a la llei, cal en definitiva 
una voluntat política que prioritzi la lluita contra les violències vers el col·lectiu LGTBI. 
 
Aquest 17 de maig sortint al carrer per exigir FER EFECTIUS TOTS ELS NOSTRES DRETS, 
volem poder viure i estimar sense patiments ni discriminacions. 
 
Cal denunciar totes les vexacions, discriminacions i agressions que patint i cal que per part 
de les diferents administracions és garanteixi la total resolució de les mateixes de forma 
contundent i amb totes les conseqüències. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

      Adherir-se al manifest del dia internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia y la Bifòbia. 
 
 
11. Retribucions complementàries 
 

La Sra. ………………, auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Celrà ha realitzat 7 hores 
extraordinàries els dies 23 i 30 de març de 2017 per donar suport al departament de serveis 
públics, segons queda acreditat en la proposta de regidor de regim intern de l'Ajuntament de 
Celrà proposant el pagament de 63,91€ en concepte d'hores extraordinàries, el qual consta 
en l'expedient.  
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
63,91 euros, a favor de la Sra. ……………….. en concepte d'hores extraordinàries, quantitat 
que s'ha d'abonar en la nomina del mes de maig de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostaria número 77.3260.15100 "Gratificacions 
escola de dansa" del pressupost 2017 de la Corporació.  
 
Segon. Donar compte d'aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
12. 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: adjudicació del contracte de 
subministrament d’una màquina de neteja viària i el seu manteniment. S’aprova per una-
nimitat la urgència 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2017 es va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que han 
de regir el contracte per a l’adquisició d’una màquina de neteja viària. Simultàniament, es va 
anunciar la convocatòria mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos cri-
teris d’adjudicació i es va publicar al BOP de Girona número 69, de 7 d’abril de 2017, al tau-
ler d’anuncis i al perfil del contractant de la corporació, i es va obrir el procediment per ad-
judicar aquest contracte de subministrament.  
De conformitat amb la clàusula dotzena, les ofertes s’havien de lliurar a Secretaria en el 
termini de 15 dies naturals a comptar de la publicació oficial de l’anunci de licitació. És a dir, 
fins al dia 24 d’abril de 2017. 
 
2. Una empresa va presentar la documentació per participar en el procediment de 
contractació: Dulecentre, S.A., en data 21 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal 
número 10646. 
 
3. En data 25 d’abril de 2017, la mesa de contractació es va reunir per a l’obertura del sobre 
A: “Documentació administrativa i de capacitat exigida per prendre part en el procediment”. 
Un cop obert el sobre A, es va comprovar que Dulecentre, S.A. va presentar correctament 
aquesta declaració. 
 
4. En data 2 de maig de 2017, la mesa de contractació es va reunir per a l’obertura del 
sobre B, titulat documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica. Un cop obert el sobre B, i revisada la documentació, la valoració de l’empresa 
licitadora és la següent: 
 

1. Oferta econòmica: 
Licitador Oferta econòmica (màx.10 punts) 

Dulecentre, S.A. 109.250,00€ 
 

2. Millores addicionals: 
Licitador: Dulecentre, S.A. 
Mesos de 
garantia passat 
1r any (0,25 
punts/mes, 
màx.12 punts) 

Mesos 
disponibilitat 
màquina 
substitució per 
avaria (0,25 
punts/mes, 
màx.12 punts) 

Motor tèrmic 
EURO6 sense 
corretja 
distribució (2 
punts) 

Reducció cost 
desplaçament 
(2 punts per 
cada 5€ de 
reducció) (Màx. 
8 punts) 

Reducció 
hores operari 
especialitzat 
(2 punts per 
cada 5€ de 
reducció) 
(Màx. 4 
punts) 

Reducció cost 
manteniment 
preventiu (1 
punt per cada 
1% de 
reducció del 
cost) 
(Màx.12punts) 

Total 
(màx.50 
punts) 

12 mesos – 3 
punts 
 

24 mesos – 6 
punts 

Sense 
corretja de 
distribució – 
2 punts 

30€/hora – 
reducció de 
20€: 8 punts 

37€/hora – 
reducció de 
8€: 3,20 
punts 

5.867,44€ - 
12% de 
reducció: 12 
punts 

34,20 

 
Puntuació Total sobre B Dulecentre, S.A. (puntuació màxima total 60 punts): 
 
Oferta econòmica Millores Total sobre B 

10 34,20 44,20 
 

Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 
Requerir a l’empresa Dulecentre, S.A. perquè, en el termini de deu dies hàbils a 
comptar del següent que rebi el requeriment corresponent, faci arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 

 
5. En data 4 de maig de 2017, registre de sortida municipal número 10412, es va requerir a 
DULECENTRE, S.A. per a què, en el termini de deu dies hàbils, presentés la documentació 
justificativa per a procedir a l’adjudicació del contracte. Notificació electrònica rebuda el 
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mateix dia 4 de maig de 2017. 
 
6. En data 15 de maig de 2017, registre d’entrada municipal número 11124, Dulecentre, 
S.A. presenta la documentació requerida, junt amb la constitució de la garantia definitiva 
mitjançant aval formalitzat amb l’entitat bancària BBVA.  
 
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 25.1 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
3. Estem davant un contracte de subministrament el qual es regirà per la normativa relativa 
als contractes de subministraments. El contracte administratiu de subministrament està 
tipificat als articles 9, i 290 a 300 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 subministrament.  
 
4. De conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació; el 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 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament per a l’adquisició d’una màquina de 
neteja viària i el seu manteniment a favor de l’empresa Dulecentre, S.A., amb domicili al 
carrer Flassaders, 13-15 nau3 de 08130 Santa perpètua de Mogoda i NIF ……………… per un 
import de 109.250,00 euros IVA Exclòs (132.192,50 euros IVA inclòs) pel què fa al preu 
d’adquisició de la màquina de neteja viària, i 5.867,84 euros IVA Exclòs (7.099,91 euros IVA 
inclòs) pel què fa al cost del manteniment per quatre anys (1.466,96 euros anuals IVA 
exclòs). 
 
El contracte es regirà, al marge de la normativa de referència, pel plec de clàusules 
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars i per la plica 
presentada per l’empresa adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació 
contractual.  
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm. 
80.1630.62300 ‘màquina neteja viària’ i 80.1600.21300 ‘arranjament i manteniment 
maquinària instal·lacions i utillatge’. 
 
Tercer. Citar a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
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Quart. Notificar el present acord a l’interessat i donar compte del mateix a la Tresoreria i a 
Comptabilitat de la Corporació. 
 
Cinquè. Publicar mitjançant un anunci l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant. 

 
 
13. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
14. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
20:00 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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