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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 19/2017  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 7 de novembre de 2017 
Horari: de 19:30 hores a 20:40 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 7 de novembre de 2017, 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 accidental, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, en qualitat d’alcalde accidental 
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 
 
REGIDOR ABSENT 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
17 d’octubre de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 17  
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. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma d’una nau industrial. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 11 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal núm. 10.434, l’empresa Nalco  

Española Manufacturing SLU, presenta projecte contra incendis.  
2. En data 4 de maig de 2017, registre d’entrada 10.897, l’empresa Nalco Española 

Manufacturing SLU, sol·licita llicència d’obres per la reforma de nau industrial al carrer 
Tramuntana, s/n de Celrà. 

3. En data 20 d’abril de 2017, registre de sortida municipal núm. 10265, es tramet la 
documentació a la regió d’emergència de Girona i es sol·licita informe. 

4. En data 30 de maig de 2017, registre d’entrada E2017011418, es rep l’informe de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya, indicant que manca alguns aclariments al projecte. 

5. En data 2 de juny de 2017, registre de sortida S2017010638, es requereix a l'empresa 
NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU la documentació sol·licitada. 

6. En data 15 de juny de 2017, registre d’entrada E2017011670, el Sr. (…), en representació 
de l'empresa NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU, presenta la documentació 
sol·licitada. 

7. En data 20 de juny de 2017, registre de sortida S2017010808, es tramet la documentació 
complementària aportada a la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

8. En data 21 de juliol de 2017, registre d’entrada E2017012339, es rep l’informe de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya, indicant que segueix mancant alguns aclariments al projecte. 

9. En data 24 de juliol de 2017, registre de sortida S2017010977, es requereix a l'empresa 
NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU la documentació sol·licitada. 

10. En data 22 d’agost de 2017, registre d’entrada 12668, el Sr. (…), en representació de 
l'empresa NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU, presenta la documentació requerida. 

11. En data 28 d’agost de 2017, registre de sortida S2017011182, es tramet la documentació 
complementària aportada a la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

12. En data 9 d’octubre de 2017, registre d’entrada E2017013508, es rep l’informe favorable 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya. 

13. En data 19 d’octubre de 2017 l’arquitecta municipal ha emès 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 NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU amb NIF núm. (…) 
llicència urbanística per a la REFORMA DE NAU situada al carrer Tramuntana, s/n de Celrà (ref. 
cadastral núm. (…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
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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: 
 
Documentació a presentar: 
-  Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
-  Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 
1ª ocupació. 
- 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. 
- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de qualsevol 
altre servei municipal.  
Condicions particulars: 
- Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
- Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin a 
espais públics.  
- Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la llargada 
de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix tractament 
d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
- Un cop acabades les obres caldrà realitzar l’acta de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010, tal i com s’indica en l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
Condicions generals: 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública existent 
de plujanes. 
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
- 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.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
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prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
 

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: 113.663,63 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     3.694,07 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

TOTAL:     4.016,07 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. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma interior d’un habitatge 
unifamiliar. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.  En data 5 de setembre de 2017, registre d’entrada 12.847, la Sra. (…) sol·licita llicència 
urbanística per a la reforma interior d’habitatge situat a Cal Gueito de Celrà. 
2. En data 28 de setembre de 2017, registre de sortida municipal núm. 11.447, es requereix 

a la Sra. (…) documentació complementària. 
3. En data 2 de novembre de 2017, registre d’entrada municipal núm. 14.074, la es presenta 

la documentació complementària requerida. 
4. En data 3 de novembre de 2017 l’arquitecta municipal ha emès 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 
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Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència urbanística per a la REFORMA 
INTERIOR D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR situada a Cal Gueito 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: 
 
Documentació a presentar abans de començar les obres: 
-  Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).  
- En cas d’instal·lar aparells d’aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització. 
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra i comunicació prèvia de primera 
utilització de l’habitatge. 
- 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 generals: 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública existent 
de plujanes. 
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
- 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.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
 

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: 28.628,80 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        930,44 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:     1.097,44 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. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 

4. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal per a la 
construcció de cinc pistes de petanca. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2017, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “Construcció de cinc pistes de 
petanca a la zona esportiva de Celrà”, redactat per l’arquitecta municipal, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 37.189,82 Euros, IVA exclòs (44.999,68 
Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona 
número 177 de 15 de setembre de 2017, al DOGC número 7456 de 18 de setembre de 
2017, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació, podent presentar al·legacions 
durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la última publicació de l’anunci en el 
BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Construcció 
de cinc pistes de petanca a la zona esportiva de Celrà”, redactat per l’arquitecta municipal, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 37.189,82 Euros, IVA exclòs 
(44.999,68 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon. Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 
 

5. Adjudicació d’un contacte menor d’obres per a la construcció de cinc pistes 
de petanca. 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de construcció de 5 pistes de 

petanca a la zona esportiva municipal de Celrà. 
 
2. Es va convidar a cinc empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a 

la realització d’aquesta obra.  
 
3. Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
           

 
 
 
 

 
  
4. En data 2 de novembre de 2017, emet informe l’arquitecta municipal proposant 

l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Obres i Construccions 
Celrà SL. 

 
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 construcció de cinc pistes de petanca 
a la zona esportiva de Celrà a favor de l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL, 
amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Parets, 7 2-D de Celrà 17460, un import de 
32.727,00 euros, IVA Exclòs, (39.599,67 euros, IVA Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà de sis setmanes 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. 

 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 33.490,62 40.523,65 
Obres i Construccions Celrà SL 32.727,00 39.599,67 



 

  
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

6. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la millora de la xarxa de 
bufadors de l'EDAR. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de millora de la instal·lació 

xarxa bufadors de l’Edar 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 per a la realització d’aquesta obra: 
          

      
4. En data 2 de novembre de 2017 emet informe l’enginyer municipal proposant 

l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor del Sr. (…). 
 
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 instal·lació 
xarxa bufadors a l’edar de Celrà a favor del Sr. (…) amb DNI núm. (…), amb 
domicili al (…), un import de 8.606,00 euros, IVA Exclòs, (10.413,26 euros, IVA 
Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà de quatre setmanes 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 
80.1600.63300 “Millores Edar” 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. 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 8.606,00 10.413,26 
Grupo Caldereria Rovira SL 10.756,50 13.015,36 
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7. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per la defensa jurídica de 
l’Ajuntament de Celrà en un recurs contenciós administratiu. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 24 d’octubre de 2017, mitjançant decret d’Alcaldia 669/2017, es va resoldre 
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 241/2017 davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu 1 de Girona, interposat per Egg gastronomia, SL contra l’acord de 
la Junta de Govern Local, de data 4 de juliol de 2017, que estima parcialment el recurs de 
reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 26 d’abril de 2017, 
pel qual s’adjudica a Retrocuca, SL l’explotació del cafè de l’Ateneu de Celrà. 
 
L'advocat Xavier Hors Presas ha presentat proposta d’honoraris per a la defensa jurídica en 
aquest recurs contenciós administratiu, per import de 3.000,00 euros, IVA exclòs (3.630,00 
euros IVA inclòs). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, l’objecte del 
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 21 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. 
 
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. Adjudicar a favor de l'advocat Sr. Xavier Hors Presas i als companys dels seu 
despatx, amb NIF núm. (…) i  domicili professional al carrer Nou, número 12, 1er-1a de 
Girona, els contractes menors de serveis per a la defensa jurídica en el recurs contenciós 
administratiu 241/2017 interposat per Egg Gastronomia, S.L. davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Girona, per import de 3.000,00 euros, IVA exclòs (3.630,00 euros IVA 
inclòs). 
 
Segon.- De conformitat amb la proposta presentada per l'adjudicatari, el preu del 
contracte s'abonarà de la manera següent: 

• 50% de l'import amb l’escrit de compareixença  
• 25% de l'import amb la contestació de la demanda 
• 25% de l'import amb la sentència 

 
Tercer.- Aplicar les despeses amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.9200.22604 
“Despeses jurídiques, reg.propietat, tributs i altres” del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Quart.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 
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8. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per la renovació de les 
llicències VDA de Microsoft. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la renovació de les llicències VDA de Microsoft.  
 
2. Servicios Microinformática, S.A. ha presentat oferta econòmica per al subministrament 
de 40 llicències Open Value per al període corresponent entre el 29 de febrer de 2017 al 28 
de febrer de 2018, per un import de 4.120,00 euros IVA exclòs (4.985,20 euros IVA 
inclòs).     
 
3. El tècnic d’informàtica ha emès informe favorable proposant la renovació de 40 llicències 
VDA de Microsoft a favor de Servicios Microinformática, S.A. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, de conformitat amb l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 i 290 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 
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. Adjudicar a favor de l’empresa Servicios Microinformática, S.A., amb NIF (…) i 
domicili al Parc Científic i Tecnològic de Lleida, Edifici H1, 2a planta de Lleida, el contracte 
menor de subministrament per a la renovació de 40 llicències VDA Microsoft, de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, per l’import de 4.120,00 
euros IVA exclòs (4.985,20 euros IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
65.9201.21600 ‘Manteniment software’ 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, la qual serà en concepte del subministrament 
efectivament prestat. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i comunicar-li que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 
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9. Ratificació del decret d’alcaldia 693/2017, de 31 d’octubre, pel qual s’accepta 
la suspensió temporal d’un contracte per motius de salut. 
 

Per Decret d’Alcaldia 693/2017, de data 31 d’octubre de 2017, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D' ALCALDIA 
 

Per acord de Junta de Govern Local del dia 4 d’octubre de 2017, es va adjudicar el 
contracte de serveis de l’activitat cultural de dibuix i pintura per als cursos 2017-18 
i 2018-19 a favor del Sr. (…). 
 
En data 24 d’octubre de 2017, registre d’entrada municipal número 13872, el Sr. 
(…) va sol·licitar la suspensió temporal del contracte de dibuix i pintura adjudicat 
per motius de salut durant el mes de novembre, i possiblement durant el mes de 
desembre tampoc pugui prestar el servei. 
 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb 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, 

 
HE RESOLT 

 
Primer. Acceptar la suspensió temporal del contracte de l’activitat cultural de 
dibuix i pintura per motius de salut, adjudicat a favor del Sr. (…), durant el mes de 
novembre i possiblement durant el mes de desembre.  
 
Segon. Notificar aquesta resolució al Sr. (…). 
 
Tercer. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se 
celebri i donar-ne compte a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
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 aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 693/2017, de data 31 d’octubre de 2017, 
transcrit en la part expositiva del present acord. 

 
 
10. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament per a la realització d’obres d’ampliació embocadura del canal exterior 
al carrer de la Baixada de la Doma i desgüas al carrer dels Països Catalans. 
 

1.- Com a resultat de les fortes pluges del passat 14 d’octubre del 2016, es van produir  
inundacions a diversos punts del poble provocant desperfectes i perjudicis a espais públics i 
a propietats privades. 
 
2.- En data 25 d’octubre de 2017, l’empresa Construccions Teixidor Pagès, SL presenta les 
factures 98 i 99 de 25 d’octubre de 2017 i per imports 7.623,00 i 4.840,00€ (IVA inclòs), 
respectivament, en concepte de treballs de desguàs al carrer Països Catalans davant 
escoles Les Falgueres i ampliació embocadura del canal exterior al carrer de la Baixada de 
la Doma. 
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3.- En data 25 d’octubre de 2017 l’arquitecte tècnic municipal, redacta els següents 
informes: 
 

INFORME CERTIFICACIÓ-LIQUIDACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE DESGUÀS AL 
CARRER PAÏSOS CATALANS DAVANT ESCOLES LES FALGUERES  
 
A. ANTECEDENTS  
 
En data 14 d’octubre de 2016 i motivat per les fortes plujes, es produeixen 
inundacions a diversos punts del poble que van provocar desperfectes i perjudicis 
tant a espais publics com a propietats privades.  
 
En data 21 de novembre de 2016, l’arquitecte tècnic municipal Joan Llaussàs Pou, 
redacta una memoria i relació simple i valorada de “Reparació per inundacions del 
14-10-2016” per realitzar sis actuacions a sis llocs del poble per evitar desperfectes 
i perjudicis que puguin produir futures fortes plujes i inundacions. Els seu 
pressupost total és de 25.557,50 € IVA exclòs i 30.924,58 € IVA inclòs.  
 
Aquest import està previst en el pressupost municipal per el 2017.  
 
Aquesta relació es va presentar a la Diputació de Girona i aquesta a condedit a 
l’Ajuntament una subvenció del 67,33 % sobre la facturació d’aquests treballs.  
Al punt 2 d’aquesta relació de reparacions a realitzar i consta el següent :  
 

2. ml desguàs al c/. Països Catalans davant Escoles Les Falgueres  
 
Les pluges han provocat la inundació de les escoles Les Falgueres. Per 
minimitzar o evitar futures inundacions, caldria construir un nou desguàs 
fins el canal existent.  
 
36,00 ml x 175,00 €/ml = 6.300,00 € (7.323,00 € IVA inclòs)  

 
Per a l’adjudicació d’aquesta obra es van demanar i presentar 3 pressupostos.  
Es va adjudicar l’obra a l’empresa CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES de La Pera 
per ser l’oferta mes econòmica.  
 
No es va fer el corresponent full d’encàrrec.  
 
B. CONSIDERACIONS PER LA MODIFICACIÓ I MILLORA  
 
Abans de començar la seva execució, es planteja la possibilitat de modificar i 
millorar les obres previstes i assegurar que en cas de que els 2 tubs de desguàs i 
les reixes siguin insuficients o es tapessin, l’embassament d’aigua que actualment 
es produeix davant l’escola Les Falgueres tingui sortida superficialment cap a la 
cuneta existent a l’espai públic del costat oest de l’escola i eviti així l’entrada 
d’aigua a l’escola.  
 
Aquesta modificació i millora a implicat els següents treballs no previstos :  
. l’aixecament, rebaix i reconstrucció de part del paviment existent per donar les 
pendents necessàries per la sortida superficial de les aigües i l’entrada a 
l’aparcament de l’escola.  
. s’ha col·locat una peça de vorada tipus “tragadero” per evitar que les fulles tapin 
la reixa i així donar una millor entrada de l’aigua.  
. Al carrer Països Catalans hi ha diversos embornals les aigües dels quals son 
recollides per un desguàs de plujanes que desemboca al torrent obert existent a 
prop del carrer Aumet. En aquests embornals quan queden tapats per les fulles 
l’aigua passa i és recollida pel desguàs existent i que ara s’amplia amb un altre tub. 
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Per evitar que aquesta aigua passi i s’acumuli davant l’escola, s’han modificat els 
dos últims embornals i s’hi han col·locat 2 peces de vorada tipus “tragadero”.  
. Altres treballs d’acabats i millora.  
 
Els treballs realitzats han significat una millora important i necessària que evitarà 
l’entrada d’aigua i la inundació de l’escola. Els treballs s’han fet correctament i 
seguint el control tècnic i econòmic de la direcció de l’obra.  
 
La facturació dels treballs és de 6.300,00 € IVA exclòs i 7.323,00 € IVA inclòs i que 
és el previst a realitzar per a la subvenció.  
 
C. CONCLUSIÓ  
 
Per tot l’esmentat, considero que procedeix aprovar la facturació d’aquests treballs 
realitzats per l’import de 6.300,00 € IVA exclòs i 7.323,00 € IVA inclòs.  
 
És el que és considera necessari informar per els efectes oportuns.  
 
INFORME CERTIFICACIÓ-LIQUIDACIÒ DE LA CONSTRUCCIÓ D’AMPLIACIÓ 
EMBOCADURA DEL CANAL EXTERIOR A LA BAIXADA DE LA DOMA  
 
A. ANTECEDENTS  
 
En data 14 d’octubre de 2016 i motivat per les fortes plujes, es produeixen 
inundacions a diversos punts del poble que van provocar desperfectes i perjudicis 
tant a espais publics com a propietats privades.  
 
En data 21 de novembre de 2016, l’arquitecte tècnic municipal Joan Llaussàs Pou, 
redacta una memoria i relació simple i valorada de “Reparació per inundacions del 
14-10-2016” per realitzar sis actuacions a sis llocs del poble per evitar desperfectes 
i perjudicis que puguin produir futures fortes plujes i inundacions. Els seu 
pressupost total és de 25.557,50 € IVA exclòs i 30.924,58 € IVA inclòs.  
 
Aquest import està previst en el pressupost municipal per el 2017.  
 
Aquesta relació es va presentar a la Diputació de Girona i aquesta a condedit a 
l’Ajuntament una subvenció del 67,33 % sobre la facturació d’aquests treballs.  
 
Al punt 4 d’aquesta relació d’actuacions a realitzar i consta el següent :  

4. ut ampliació embocadura del canal exterior a la Baixada de la Doma  
El desbordament del torrent de la Baixada de la Doma va provocar la 
inundació de la carretera de Juià i la plaça del Mercat. Per minimitzar o 
evitar futures inundacions, es proposa l’ampliació del canal exterior i 
l’embocadura que connecta a la canalització soterrada existent a la Baixada 
de la Doma abans de la carretera de Juià.  
1,00 ut x 4.000,00 €/ut = 4.000,00 € (4.840,00 € IVA inclòs)  

 
Per a l’adjudicació d’aquesta obra es van demanar i presentar 3 pressupostos.  
Es va adjudicar l’obra a l’empresa CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES de La Pera 
per ser l’oferta mes econòmica.  
 
No es va fer el corresponent full d’encàrrec.  
 
B. CONSIDERACIONS  
 
Els treballs realitzats s’han fet correctament i seguint el control tècnic i econòmic de 
la direcció de l’obra.  
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S’han fet treballs per un import de 4.000,00 € IVA inclòs (4.840,00 € IVA inclòs) i 
que és el previst a realitzar per a la subvenció.  
 
C. CONCLUSIÓ  
 
Per tot l’esmentat, considero que procedeix aprovar la facturació d’aquests treballs 
realitzats per l’import de 4.000,00 € IVA exclòs i 4.840,00 € IVA inclòs.  
 
És el que és considera necessari informar per els efectes oportuns.  
 

 
4.- 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. 
 
5.- Ha emès informe l’interventor de fons de l’Ajuntament, de 27 d’octubre de 2017 i que 
es transcriu a continuació: 
 

Vist l’expedient de presa de raó dels treballs d’ampliació embocadura del canal 
exterior al carrer al carrer de la Baixada de la Doma i desguàs al carrer dels Països 
Catalans i de les factures números 99 i 98 de 25/10/17, respectivament, de 
l’empresa Construccions Teixidor Pagès, SL, CIF (…), per import de 4.840,00 euros i 
7.623,00 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. 
 
Tercer. En la fiscalització de l’expedient s’ha comprovat que : 

a) L'existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.21001, i que el proposat és l'adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposi contraure, s’han efectuat retencions de 
crèdit, numeros d’operació 220170012382 i 220170012381 i referències 
22017004408 i 22017004407. 
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 
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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 7.623,00euros i 4.840,00 euros a favor de Construccions Teixidor Pagès, SL CIF 
(…). 
 
Segon. Prendre raó de l’informe de l‘arquitecte municipal, de data 25 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 27 
d’octubre de 2017, en relació a la fiscalització de les factures 98 i 99 de 25 d’octubre de 
2017 i per imports 7.623,00 i 4.840,00€ (IVA inclòs), respectivament. 
  
Quart. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 80.1600.21001 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 

 
 
11. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament per a la realització d’obres d’ampliació embocadura del canal exterior 
al carrer Germans Sàbat. 
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1.- Com a resultat de les fortes pluges del passat 14 d’octubre del 2016, es van produir  
inundacions a diversos punts del poble provocant desperfectes i perjudicis a espais públics i 
a propietats privades. 
 
2.- En data 20 d’octubre de 2017, l’empresa Obres i Construccions Celrà, SL presenta la 
factura 10-1700878 de 20 d’octubre de 2017 i d’import 4.840,00€ (IVA inclòs), en 
concepte de treballs per a l’ampliació embocadura del canal exterior al carrer Germans 
Sàbat. 
 
3.- En data 23 d’octubre de 2017 l’arquitecte tècnic municipal, redacta el següent informe: 
 

INFORME CERTIFICACIÓ-LIQUIDACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’AMPLIACIÓ 
EMBOCADURA DEL CANAL EXTERIOR AL CARRER GERMANS SÀBAT  
 
A. ANTECEDENTS  
 
En data 14 d’octubre de 2016 i motivat per les fortes plujes, es produeixen 
inundacions a diversos punts del poble que provoquen desperfectes i perjudicis tant 
a espais publics com a propietats privades.  
 
En data 21 de novembre de 2016, l’arquitecte tècnic municipal Joan Llaussàs Pou, 
redacta una memoria i relació simple i valorada de “Reparació per inundacions del 
14-10-2016” per realitzar sis actuacions a sis llocs del poble per evitar desperfectes 
i perjudicis que puguin produir futures fortes plujes i inundacions. Els seu 
pressupost total és de 25.557,50 € IVA exclòs i 30.924,58 € IVA inclòs.  
 
Aquest import està previst en el pressupost municipal per el 2017.  
 
Aquesta relació es va presentar a la Diputació de Girona i aquesta a condedit a 
l’Ajuntament una subvenció del 67,33 % sobre la facturació d’aquests treballs.  
 
Al punt 3 d’aquesta relació d’actuacions a realitzar i consta el següent :  
 

3. ut ampliació embocadura del canal exterior al carrer Germans Sàbat  
El desbordament del torrent del Germans Sàbat va provocar la inundació 
delpont del tren en aquest carrer. Per minimitzar o evitar futures 
inundacions, es proposa l’ampliació del canal exterior i l’embocadura que 
connecta a la canalització soterrada existent al carrer Germans Sàbat abans 
del pont del tren.  
1,00 ut x 4.000,00 €/ut = 4.000,00 € (4.840,00 € IVA inclòs)  

 
Es va encarregar aquests treballs a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL 
de Celrà, per tenir la maquinària necessària i a disposició per fer els forats al mur 
de formigó.  
No es va fer el corresponent full d’encàrrec.  
 
B. CONSIDERACIONS, MODIFICACIÓ I MILLORA  
 
Abans de començar la seva execució, es planteja la possibilitat de modificar i 
millorar les obres previstes i doni sortida a les aigües en cas d’inundació del pont.  
 
Aquesta modificació i millora a implicat els següents treballs no previstos :  
. obertura de dos forats de diàmetre 25 a màquina a mur de formigó  
. obertura de forat davant reixa canal, tapiat amb geros en el mur de formigó.  
. rebaix vertical a mur de formigó davant reixa canal.  
. neteja de 2 canals i tallat de ferros a paviment d’un d’ells.  
. canvi de situació del ressalt situat al costat de l’embocadura.  
. Altres treballs d’acabats i millora.  
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Els treballs realitzats s’han fet correctament i seguint el control tècnic i econòmic de 
la direcció de l’obra.  
 
S’han fet treballs per un import de 4.000,00 € IVA inclòs (4.840,00 € IVA inclòs) i 
que és el previst a realitzar per a la subvenció.  
 
C. CONCLUSIÓ  
 
Per tot l’esmentat, considero que procedeix aprovar la facturació d’aquests treballs 
realitzats per l’import de 4.000,00 € IVA exclòs i 4.840,00 € IVA inclòs.  
 
És el que és considera necessari informar per els efectes oportuns.  

 
 
4.- 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. 
 
5.- Ha emès informe l’interventor de fons de l’Ajuntament, de 24 d’octubre de 2017 i que 
es transcriu a continuació: 
 

Vist l’expedient de presa de raó dels treballs d’ampliació embocadura del canal 
exterior al carrer Germans Sàbat i de la factura número 10/1700878 de l’empresa 
Obres i Construccions Celrà, SL, CIF (…), per un import de 4.840,00 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. 
 
Tercer. En la fiscalització de l’expedient s’ha comprovat que : 

a) L'existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 80.1600.21001, 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 220170011995 i referència 
22017004373. 
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 
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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 4.840,00 euros a favor d’Obres i Construccions Celrà, CIF (…). 
 
Segon. Prendre raó de l’informe de l‘arquitecte municipal, de data  23 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 24 
d’octubre de 2017, en relació a la fiscalització de la factura número 10-1700878 de 20 
d’octubre de 2017, per import de 4.840,00€. 
  
Quart. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 80.1600.21001 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 
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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, quatre 
assumptes no inclosos en l’ordre del dia i que corresponen als assumptes següents: 
 

• L’adjudicació d’un contracte menor de subministrament dels contenidors porta a 
porta per habitatges. 

• Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària municipal titulat Ampliació i 
adequació interior de l'edifici de serveis del camp de futbol municipal de Celrà. 

• L’adjudicació d’un contracte menor de subministrament per l’adquisició d’unes 
càmeres de videovigilància. 

• Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que ha regir el contracte de l’obra Nau de la 
brigada municipal de Celrà, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació.  
 

S’aprova per unanimitat la urgència. 
 
12.1 Adjudicació contracte menor de subministrament dels contenidors porta a 
porta per habitatges. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La recollida porta a porta als habitatges del municipi es realitza amb contenidors de petit 
volum que  porten un xip i codi associats a l’habitatge i a la fracció, la qual cosa permet 
conèixer la participació de cada habitatge. La tecnologia que s’utilitza és de l’empresa ID-
Waste SL.  
 
2. Actualment, es necessita adquirir més contenidors per habitatges per reposicions i nous 
habitatges, i l’empresa ID-Waste SL és la única que pot subministrar aquest material per a 
que sigui compatible amb l’actual tecnologia. Per aquest motiu, s’ha sol·licitat a aquesta 
empresa pressupost pel subministrament de les unitats de contenidors del porta a porta 
per habitatges següents:  
 

- 300 unitats de contenidors de 20 litres de FORM 
- 134 unitats de contenidors de 30 litres ambivalent (fracció envasos i paper i cartró) 

 
3. L’empresa ID-Waste SL ha presentat el pressupost núm. 1/17/605, de data 03/11/2017, 
per l’anterior material amb la descripció i imports següents:  
 

   Unitats Preu 
unitari 

TOTAL 

CURBA020M – Cubell tancat de 20 litres 
marró 

- Capacitat : 20 litres 
- Cubell tancat 
- Fabricat amb PP 100% reciclable 
- Resistent als rajos UV, als agents 

químics i biològics 
- Nansa de plàstic amb sistema de 

bloqueig de tapa 
- Color: Marro 
- Serigrafia personalitzada inclosa 
- Tag RFID inclòs 

300 8,00 € 2.400,00 € 
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CURBA030Y – Cubell tancat de 30 litres 
groc 

- Capacitat : 30 litres 
- Mides : 42x36.5xh34.5 cm 
- Cubell tancat 
- Fabricat amb polietilè 100% 

reciclable 
- Nansa de plàstic amb sistema de 

bloqueig de tapa 
- Serigrafia personalitzada inclosa 
- Color: groc 
- Tag RFID inclòs 

134 10,15 € 1.360,10 € 

    
 
4. En data 3 de novembre de 2017, emet informe la tècnica de medi ambient de 
l’Ajuntament proposant l’adjudicació del contracte menor de subministrament a ID Waste 
SL, corresponent als contenidors del porta a porta per habitatges d’acord a les unitats i 
característiques detallat al punt 3.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 9 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.  
 
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 de subministrament dels contenidors del porta a 
porta per habitatges a ID-WASTE SL, amb NIF (…), amb domicili a passeig Països Catalans 
158, 3r, 17190 Salt (Girona), per un import de 3.760,10 euros (IVA Exclòs), 4.549,72 (IVA 
Inclòs), d’acord al pressupost núm. 1/17/605, de data 03/11/201, presentat per aquesta 
empresa.  
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 23.1621.22199 
“Material recollida selectiva” 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 a l’interessat, 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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12.2 Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària municipal titulat Ampliació i 
adequació interior de l'edifici de serveis del camp de futbol municipal de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal 
titulat “Ampliació i adequació interior de l’edifici de serveis del camp de futbol municipal de 
Celrà”, amb un pressupost d’execució de 35.900,14 Euros IVA exclòs (43.439,17 Euros, 
IVA inclòs). 
 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el procediment 
d’aprovació dels projecte d’obres local requereix la seva aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Ampliació i 
adequació interior de l’edifici de serveis del camp de futbol municipal de Celrà”, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 35.900,14 Euros IVA exclòs (43.439,17 Euros, IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 
 

 
12.3. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per l’adquisició 
d’unes càmeres de videovigilància. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de la corporació protegir l’Escola Municipal de Dansa de Celrà dels actes 
incívics i vandàlics en la façana i en el perímetre exterior de l’edifici, i una de les mesures 
per a evitar-los és la captació d’imatges de les instal·lacions que gravin les possibles 
activitats incíviques i intrusions en aquests espais, mitjançant la instal·lació d’un sistema de 
vigilància amb càmeres de televisió. 
 
2. Han presentat la seva oferta econòmica les empreses següents: 
 Empresa      Import IVA exclòs  

 Telecta, S.L.      8.350,00€ 
 9Teknic seguretat SCP     5.909,52€  

 
3. En data 7 de novembre de 2017 el cap de l’àrea de serveis públics municipals emet 
informe favorable per a l’adjudicació del contracte menor per a l’adquisició i instal·lació de 
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cinc càmeres de videovigilància a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà a favor de 9Teknic 
seguretat SCP, de conformitat amb el pressupost presentat per l’empresa.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’objecte d’aquest contracte consisteix en l’adquisició i instal·lació de 5 càmeres de 
videovigilància (una de 8 megapíxels i quatre de 4 megapíxels) i el corresponent equip per 
a la visualització i tractament de les imatges.  
 
Estem davant un contracte mixt d'obra (per la instal·lació) i de subministrament (adquisició 
dels aparells) i es regirà per la normativa relativa als contractes de subministraments, al 
ser la prestació que té més importància des del punt de vista econòmic l'adquisició 
d'aparells (4.283,90€) que la instal·lació (600,00€).  
 
El contracte administratiu de subministrament està tipificat a l'article 9 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.  
 
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. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació de 
cinc càmeres de videovigilància (una de 8 megapíxels i quatre de 4 megapíxels) i el 
corresponent equip per a la visualització i tractament de les imatges a l’Escola Municipal de 
Dansa de Celrà, a favor de l’empresa 9Teknic seguretat SCP, amb domicili a l’Av. 
Fibracolor, 7 de 08490 Tordera i CIF (…), per un import total de 4.883,90€ IVA exclòs 
(5.909,52€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
65.9201.62600 ‘Equips per a tractament d’informació’ 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, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
12.4. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que ha regir el contracte de l’obra Nau de la 
brigada municipal de Celrà, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
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1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la licitació per a l’adjudicació del 
contracte d'obres Nau de la brigada municipal, consistent en l'execució del projecte d'obra 
ordinària aprovat inicialment en sessió de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre 
de 2017, amb un pressupost d'execució per contracte de 115.702,07 Euros IVA exclòs 
(139.999,50 Euros, IVA inclòs). 
 
2. S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació. 
 
3. N'ha emès informe la Secretària d'aquest Ajuntament el qual consta a l'expedient, així 
com l’interventor.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 109.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
relació a la tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les 
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que 
s’iniciarà per l’òrgan de contractació.  
 
2.- Articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment 
obert.  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3.- Estem davant un contracte d'obres, als efectes del que disposa l’article 6 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
 
4.- A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar 
la present contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
Disposició Addicional segona, primer apartat, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en 
relació amb el Decret d'Alcaldia 339/2013, de 25 de juny de 2013. 
 
5.- I de conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell 
de 26 de febrer, contractació; els articles 6, 53, 110, 121-126, 138 i següents, 157 i 
següents, Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic; el 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; 
el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic. Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per a l'execució de l’obra Nau de la 
brigada municipal de Celrà. 
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació de l’obra Nau 
de la brigada municipal de Celrà, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de 
diversos criteris d’adjudicació. 
 
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert, del contracte 
d'obres, fent avinent que, durant el termini de 26 dies naturals, a comptar des de la data 
de publicació de l’anunci del contracte en el perfil del contractant.  
 
Quart.- Autoritzar, en quantia de 139.999,50 euros IVA inclòs la despesa que representa 
aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.9330.62299 Nau 
brigada del pressupost vigent de la Corporació. 
 
Cinquè.- Establir la clàusula suspensiva següent: que l'eficàcia d'aquest acord restarà 
condicionat a l'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària titulat Construcció d’una 
nau per a la brigada municipal. 

 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 20:40 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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