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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 18/2017 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 17 d´octubre de 2017 
Horari: de 19.30 hores a 20.00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria 
realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els membres integrants de la 
Junta de Govern que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del Senyor Alcalde President, 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. 
 
 
REGIDORA ABSENT 
 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
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 4 
d’octubre de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 
d’octubre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
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2. Adjudicació del contracte menor d’obres per la substitució de les línies dels 
aerotermos del pavelló municipals d’esports de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L'Ajuntament de Celrà ha adjudicat les obres d’instal·lació i reforma dels aerotermos i 

fancoils del Pavelló municipal de Celrà a l’empresa Instal·lacions Celrà, SL. 
 

Durant la visita d’obres del dia 28 de setembre de 2017, es va detectar que les 
canonades de transport i retorn dels aerotermos de les grades estan molt malmeses, 
amb estat avançat de la corrosió interior. 

 
2. L’enginyer municipal, Sr. Jordi Güell, ha redactat una memòria valorada per a la 

substitució de les línies dels aerotermos i francoils del Pavelló municipals d’Esports de 
Celrà,  per un import de 6.041,76 €, IVA Exclòs (7.310,54 Euros, IVA inclòs). 

 
3. L’empresa Instal·lacions Celrà SL ha presentat pressupost per a la substitució de les 

línies dels aerotermos i francoils del Pavelló municipals d’Esports de Celrà, per un import 
de 6.038,76 Euros, IVA Exclòs. 

 
4. En data 5 d’octubre de 2017 emet informe l’enginyer municipal proposant l’adjudicació 

del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Instal·lacions Celrà SL. per l’import de 
6.038,76 Euros, IVA exclòs. 

 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la substitució de les línies dels 
aerotermos i francoils del Pavelló municipals d’Esports de Celrà a favor d’INSTAL·LACIONS 
CELRÀ SL, amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Ronda de Baix, 15, 17460 Celrà, un 
import de 6.038,76 euros, IVA Exclòs, (7.306,90 euros, IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 
“Millora instal·lacions esportives” 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. 
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3. Adjudicació del contracte menor d’obres per la millora de la il·luminació pistes 
de tennis. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de millora de la il·luminació de les 
pistes de tennis municipals de Celrà. 
 
2. Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  

 
3. Han presentat la seva oferta econòmica les empreses Etrabonal S.A., Sece S.A. i (…) per 
a la realització d’aquesta obra. 
 
4. En data 11 d’octubre de 2017, emet informe el cap de serveis públics municipals, indicant 
que les ofertes presentades per les empreses ETRABONAL S.A i SECE S.A. no s’ajusten a les 
condicions tècniques especificades a la Memòria Valorada i proposant l’adjudicació del 
contracte menor d’obres a favor de (…). 
 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la millora de la il·luminació de les pistes 
de tennis municipals de Celrà a favor de (…), amb NIF núm. (…), amb domicili a (…), per un 
import de 22.040,00 euros, IVA Exclòs, (26.668,40 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 40.9331.62200 
“Millora instal·lacions esportives” 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. 
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4. Aprovació de la pròrroga de la concessió de domini públic per a l’explotació del 
bar del centre cívic. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2014, es va adjudicar la 
concessió de domini públic per explotar el bar del Centre Cívic, ubicat al Centre Cultural La 
Fàbrica, a favor del Sr. (…). D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització 
de la concessió de domini públic, aquesta s’atorgava per 2 anys, a comptar des del dia 1 de 
novembre de 2014 fins al dia 30 d’octubre de 2016. Per acord de Junta de Govern Local, de 
data 3 d’octubre de 2016, es va aprovar la pròrroga per un any de la concessió de domini 
públic per a l’explotació del bar del centre cívic, des del dia 1 de novembre de 2016 fins al 
dia 30 d’octubre de 2017, inclòs 
 
2. En data 6 d’octubre de 2017, registre d’entrada municipal 13487, el Sr. (…) ha presentat 
sol·licitud de pròrroga de la concessió. 
 
3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 1 de novembre de 2017 fins al dia 30 d’octubre de 2018, inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera “el termini de la concessió s’atorga per 2 anys. A la 
durada inicial es podran afegir les pròrrogues, per mutu acord de les parts i sempre de 
forma expressa, que tindran una durada mínima d’un any fins a un màxim de 4 anys, 
pròrrogues incloses.”  
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

A C O R D 
 
Primer. Prorrogar un any la concessió de domini públic per a l’explotació del bar del centre 
cívic, ubicat al Centre Cultural La Fàbrica, a favor del Sr. (…), des del dia 1 de novembre de 
2017 fins al dia 30 d’octubre de 2018, inclòs.  
 
Segon. Notificar el present acord a l’interessat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
5. Retribucions complementàries. 

 
1. La Sra. (…) va donar suport a l’àrea d’esports des del 23 de juny al 15 d’agost de 
2017 per a substituir la conserge del pavelló, Sra. (…), que es trobava en situació de 
baixa mèdica, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior 
proposant el pagament de 714,00€ a aquesta treballadora en concepte d’hores 
extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
2. Els Srs. (…) i (…), han realitzat 7,5 hores extraordinàries cadascun en el servei 
d’atenció ciutadana,  segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 99,52 euros a cadascun en concepte d’hores 
extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
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Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
99,52 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
99,52 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
714,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 “Gratificacions 
personal escola bressol” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
 
 
6. 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 inclòs en l’ordre del dia i que correspon al següent: autoritzar i disposar la despesa, 
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’obra consistent en la realització de guals 
de vianants al municipi de Celrà. S’aprova per unanimitat la urgència. 
 

1.- L’acord de la Junta de Govern Local de data 21/12/2015 es va adjudicar el contracte 
menor d’obres consistent en la “Realització de guals de vianant al municipi de Celrà”, a favor 
de (…), NIF (…), per un import de 27.677,95€ (IVA inclòs), mitjançant procediment com a 
contracte menor d’obres. 
 
En data 27.07.2016 es formalitzà l’Acta de recepció de les obres de referència. 
 
2.- En data 10/10/2017 l’empresa adjudicatària ha presentat una factura (factura núm. 2-
202, de data 10 d’octubre de 2017), per un import de 5.288,26 € (IVA inclòs). 
 
En data 11 d’octubre de 2017 l’arquitecte tècnic municipal, redacta el següent informe: 
 

INFORME CERTIFICACIÓ PARCIAL D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE GUALS DE 
VIANANTS A VARIS CARRERS DE CELRÀ 
 
A.- ANTECEDENTS 
En data juny de 2015, l’arquitecte municipal Joana Argerich Herreras, redacta 
“Memòria valorada per a inversions sostenibles 2015 al municipi de Celrà. Realització 
de guals de vianants”. 
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En data 21 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local acorda adjudicar 
aquestes obres a (…) de Celrà. 
Aquestes obres van tenir subvenció de la Diputació. 
Aquests treballs realitzats per (…) de Celrà, s’han realitzat correctament i a 
satisfacció de la direcció de les obres i de l’Ajuntament.  
En data 27 de juliol de 2016, es presenta la liquidació d’aquestes obres. 
En el moment de la liquidació de les obres es va arribar a un acord amb l’empresa 
(…) de Celrà per construir mes guals, seguint els mateixos preus, condicions i baixa 
de l’adjudicació del 21 de desembre de 2015 i per un import màxim de 3.000,00 € 
IVA exclòs. 
No es va fer el corresponent full d’encàrrec. 
En data 3 d’abril de 2017, l’arquitecte tècnic municipal Joan Llaussàs Pou, redacta els 
amidaments i pressupost per a la “Realització de guals per a vianants” previstos a 
realitzar l’any 2017, amb un pressupost total de 12.325,29 € IVA inclòs, seguint els 
mateixos criteris de la memòria valorada redactada el juny de 2015.  
Aquest import es va preveure en una modificació del pressupost municipal per el 
2017. 
 
B.- CONSIDERACIONS 
En el moment de realitzar els guals acordats amb (…) de Celrà, no es van fer les 
obres d’acord amb l’import previst de 3.000,00 € IVA exclòs, ja que per la petició 
dels usuaris, la necessitat de realitzar-los i per no deixar punts acabats parcialment, 
a fet que l’import dels guals realitzats superi els 3.000,00 € IVA exclòs previstos. 
Els treballs realitzats s’han fet seguint els mateixos criteris de la memòria valorada 
redactada el juny de 2015. 
Els treballs realitzats s’han fet correctament i seguint el control tècnic i econòmic de 
la direcció de l’obra. 
La facturació dels treballs s’ha fet seguint els mateixos criteris d’amidaments, 
treballs, preus unitaris i baixa d’adjudicació del 21 de desembre de 2015 i el seu 
import final és de 4.370,46 € IVA exclòs i 5.288,26 € IVA inclòs. 
 
C.- CONCLUSIÓ 
Per tot l’esmentat, considero que procedeix aprovar la facturació d’aquests treballs 
realitzats per l’import de 4.370,46 € IVA exclòs i 5.288,26 € IVA inclòs. 
 
És el que és considera necessari informar per els efectes oportuns. 
  

3.- Article 234.3 del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova la refosa en un 
sol text, la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
4.- Ha emès informe l’interventor de fons de l’Ajuntament, de 11 d’octubre de 2017 i que es 
transcriu a continuació: 
 

Vist l’expedient de presa de raó dels treballs de guals per a vianants  i de la factura 
número 202 del senyor (…), NIF (…), per un import de 5.288,26 euros IVA inclòs 

 
INFORMA 

 
Primer.  Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que 
s'hagués incoat al seu moment expedient de contractació pels serveis  que 
s'indiquen i que s'acredita van ser prestats i que són objecte del present Informe, 
amb les formalitats que per el mateix preveu el Text Refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
 
Segon. Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que 
s'hagués efectuat, al moment procedimental oportú, acte interventor de 
fiscalització formal de la despesa sobre document comptable “AD” conforme al 
que preveuen les Bases d'execució del Pressupost. 
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Tercer. En la fiscalització de l’expedient s’ha comprovat que : 
a) L'existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 21.1532.61900, i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure, s’ha efectuat 
retenció de crèdit, numero operació 220170011047 i referència 
22017004032. 
b) Que l’òrgan per a l’adjudicació dels contractes de serveis és la Junta de 
Govern Local. 
c) De l’expedient no se’n desprèn que els serveis s’hagin executat 
aplicant el que disposen les Bases d’execució del pressupost : 

 No hi ha sol·licitud o proposta de contractació menor per part dels 
serveis tècnics municipals, on consti la reserva de crèdit prèvia. 
(article 26.1 de les Bases) 

 No consta que s’hagin sol·licitat més d’un pressupost o que s’hagi 
sol·licitat pressupost. 

d) L’esmentada factura no supera individualment l’import que s'estableix per 
a contractes menors, tant en la normativa general sobre contractació 
administrativa recollida pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de Contractes de les Administracions Públiques, com a 
les Bases d'Execució del Pressupost del 2017, circumstància per la qual i al 
seu moment procedimental els contractes pels serveis prestats 
haurien d'haver-se qualificat de menor i haver seguit els tràmits 
previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i a les Bases d'Execució del pressupost de 
l’exercici 2017, així com el previst, en matèria de fiscalització i 
comptabilitat, pel RDL 2/2004, , pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i l’article 26 de les 
Bases d’Execució. 

 
Quart. El present informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la 
liquidació del pressupost del present exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació 
del 191.3 del TRLRHL i s'incorporarà, addicionalment, a l'expedient que sobre el 
Compte General ha de formar i redactar aquesta Intervenció en aplicació de l'article 
212.2 del TRLRHL. 
 
Cinquè. Que s’hauria de procedir, al reconeixement de l’obligació per l'Òrgan 
administratiu corresponent havent-hi crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corrent. 

 
No obstant això, la manca d’aprovació d’una obra, realment executada, provocaria un 
enriquiment injustificat de l’Ajuntament de Celrà, en detriment en l’empresa de referència. 
La qual cosa cal retribuir la contraprestació rebuda. D’altra banda, segons l’informe 
fiscalitzador, existeix consignació pressupostària. 
 
Es comprova l’existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l’exercici corrent, 
d’acord amb els documents comptables que s’adjunten a l’expedient. 
 
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. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
import de 5.288,26 euros a favor de (…), NIF (…). 
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Segon. Prendre raó de l’informe de l‘arquitecte municipal, de data  11 d’octubre de 2017, en 
la necessitat de realitzar aquests guals. 
 
Tercer. Prendre raó de l’informe de l‘interventor municipal de fons, amb objeccions, de 17 
d’octubre de 2017, en relació a la fiscalització de la factura número 202 de 10 d’octubre de 
2017, per import de 5.288,26€. 
  
Quart. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 21.1532.61900 del Pressupost 
General pel 2017. 
 
Cinquè. Procedir als corresponents registres comptables i prosseguir la tramitació del 
procediment de despesa. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Setè. Comunicar aquest acord  a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Celrà 
 
 

7. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 

 
8. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, de tot el 
qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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