
 

  
 

 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 12/2018  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 3 de juliol de 2018 
Horari: de 19:00 hores a 20:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:00 hores del dia 3 de juliol de 2018, 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. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
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 19 de 
juny de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19 de 
juny de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
EN MATÈRIA URBANÍSTICA 
 
2. Concessió llicència urbanística per reforma de coberta d’una nau industrial 
(expedient X598/2018). 
 
La Junta de Govern Local deixa sobre la taula aquest expedient. 
 
 
 



 

  
 

 

 

 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
3. Adjudicació contacte menor subministrament per la compra i instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a l’Ateneu (exped. X602/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 28 de juny de 2018 l’arquitecta municipal ha informat sobre la necessitat 
d’adquirir plaques fotovoltaiques per tal de produir energia elèctrica per a l’autoconsum a 
l’Ateneu.   
 
2.- Es va sol·licitar pressupost a l’empresa Revosolar, S.L., la qual ha presentat la seva 
oferta econòmica, per import de 6.146,57 euros, IVA exclòs.  
 
3.- L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor 
de Revosolar, S.L., motivant la necessitat del contracte on es justifica que no s’altera 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el 
contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament 
superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició de les plaques fotovoltaiques) 
i de serveis (instal·lació de les mateixes) es regirà per la normativa relativa als contractes 
de subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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 dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Revosolar, S.L., amb NIF (…) i domicili a la Ctra. 
Palamós, km.27 de 17462 Juià, el contracte menor de subministrament per a la compra i 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici municipal de l’Ateneu de Celrà renovació, 
per un import de 6.146,57 euros IVA exclòs (7.437,35 euros IVA inclòs), de conformitat 
amb l’oferta presentada, i subjecta a les condicions següents: 

• Termini d’execució del contracte: 31 d’agost de 2018. 



 

  
 

 

 

• Subministrament i col·locació de 20 panells fotovoltaics de 275 Wp cadascun 
amb una potència total instal·lada de 5.500 Wp. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
30425062300 ‘Plaques solars Ateneu’ del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent, la qual serà en concepte del subministrament efectivament 
prestat. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la senyora Joana Argerich Herreras, 
arquitecte municipal, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
4. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per la il·luminació de l’accés a 
la Torre Desvern (exped. X540/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’arquitecta municipal ha informat sobre la necessitat de contractar la il·luminació de 
l’accés a la Torre Desvern.  
 
2.- Es va sol·licitar pressupost a dues empreses i només una ha presentat la seva oferta 
econòmica: Instal·lacions Tècniques Girona, S.L., per import de 5.050,00 euros, IVA exclòs.  
 
3.- L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor 
de l’empresa Instal·lacions Tècniques Girona, S.L., motivant la necessitat del contracte on 
es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició de les lluminàries) i de 
serveis (instal·lació de les mateixes) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 



 

  
 

 

 

tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
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 Instal·lacions Tècniques Girona, S.L., amb NIF (…) i 
domicili al carrer Josep Aguilera i Martí, 5 17003 Girona, el contracte menor de 
subministrament per a la il·luminació de l’accés a la Torre Desvern, per un import de 
5.050,00 euros IVA exclòs (6.110,50 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada, i amb les condicions següents: 

• Les lluminàries han d’estar instal·lades abans del dia 1 d’agost de 2018. 
• S’ha de col·locar totes les lluminàries indicades a la memòria per tal d’il·luminar 

l’accés de la Torre. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
80.1650.60900 ‘Il·luminació accés Torre Desvern’ del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent, la qual serà en concepte del subministrament efectivament 
prestat. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la senyora Joana Argerich Herreras, 
arquitecte municipal, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
5. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la reforma de la producció de l’aigua 
calenta a l’escola Aulet de Celrà (exped. X524/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’enginyer municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
reforma de la producció de l’aigua calenta a l’escola Aulet de Celrà. 
 
Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals només una ha presentat la seva 
oferta econòmica, Instal·lacions Celrà, S.L., per import de 24.200,00 euros IVA exclòs 
(28.878,29 euros IVA inclòs). 
 



 

  
 

 

 

L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Instal·lacions Celrà, S.L.,  motivant la necessitat del contracte on es justifica que 
no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment 
o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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 reforma de la producció de l’aigua 
calenta a l’escola Aulet de Celrà a favor de l’empresa Instal·lacions Celrà, S.L., amb NIF 
núm. (…), amb domicili a la Rambla Josep Pla, 16 de Celrà 17460, per un import de 
23.949,00 euros IVA exclòs (29.282,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
econòmica, i subjecta a les condicions següents: 

• Les obres han de finalitzar abans del dia 7 de setembre de 2018. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 11.9200.62300 
“Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatges” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2018. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió del Sr. (…), enginyer municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 



 

  
 

 

 

 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la redacció del Pla Local d’habitatge 
(exp. x610/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant el servei a contractar consistent en la 
redacció del Pla d’habitatge de Celrà. 
 
2. Es va convidar a l’empresa GMG plans i projectes, S.L.P., la qual ha presentat oferta 
econòmica per import de 6.400,00 euros, IVA exclòs.  
 
3. En data 29 de juny de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa GMG plans i projectes, S.L.P. i motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa GMG plans i projectes, S.L.P., amb NIF (…) i 
domicili al  Carrer Unió 1, 1r de 08221 Terrassa (Barcelona), el contracte menor de la 
redacció del Pla d’habitatge de Celrà, per un import de 6.400,00 euros, IVA exclòs 
(7.744,00 euros, IVA inclòs). El Pla d’habitatge de Celrà haurà de ser redactat i presentat 
abans del dia 30 de setembre de 2018. 
 



 

  
 

 

 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1510.22799 ‘’Projectes tècnics’ del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat 
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), arquitecte municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
7. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la instal·lació d’un nou subministrament 
elèctric a la nau de la brigada (exp.X612/18). 

  
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
instal·lació d’un nou subministrament elèctric a la nova nau de la brigada municipal. 
 
Es va sol·licitar pressupost a l’empresa Electricitat la Aurora, S.L., la qual ha presentat la 
seva oferta econòmica, per import de 3.771,55 euros, IVA exclòs (4.563,58 euros, IVA 
inclòs). 
 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Electricitat la Aurora, S.L.,  motivant la necessitat del contracte on es justifica 
que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment 
o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 



 

  
 

 

 

de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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 instal·lació d’un nou 
subministrament elèctric a la nova nau de la brigada municipal a favor de l’empresa 
Electricitat la Aurora, S.L., amb NIF núm. (…), amb domicili al Carrer Pedret, 99 de Girona 
17007, per un import de 3.771,55 euros IVA exclòs (4.563,58 euros IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta econòmica, i subjecta a les condicions següents: 

• Les obres han d’estar finalitzades abans del dia 31 de juliol de 2018. 
• Variant LSBT a CT14 – Hidropneumàtica per a nou subministrament trifàsic de 

13,856kw a la nova nau de la brigada de Celrà. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.9330.62200 
‘Nau brigada’ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), arquitecta municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per la senyalització i pintura horitzontal a 
la Ctra. Palamós. (exped. X601/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 22 de juny de 2018 el tècnic de l’àrea de serveis municipals ha emès informe 
justificant el servei a contractar, consistent en la senyalització i pintura horitzontal a la 
Carretera de Palamós, per fer efectiva la nova distribució de carrils i aparcaments segons el 
Pla Local de Seguretat Viària. 
 
2. L’empresa Proseñal, S.L. ha presentat oferta econòmica per import de 13.248,00 euros, 
IVA exclòs (16.030,08 euros, IVA inclòs).  
 



 

  
 

 

 

3. En data 22 de juny de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Proseñal, S.L. i motivant la necessitat del 
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa PROSEÑAL, SL, amb CIF (…) i domicili a efectes de 
notificació al carrer Comte Borrell, 230-5º-1a 08029-BARCELONA ,  el contracte menor de 
serveis per a la senyalització i pintura horitzontal a la carretera de Palamós(C-66) entre el 
carrer Indústria i el carrer Aumet, seguint les instruccions i condicionants establerts pel 
Servei Territorial de carreteres de Girona en la seva resolució segons expedient 
CAG20180392, i de conformitat amb el Pla Local de Seguretat Viària de Celrà aprovat per 
l’Ajuntament, per un import de 13.248,00 euros, IVA exclòs (16.030,08 euros, IVA inclòs), 
d’acord amb l’oferta presentada i subjecta a les condicions següents:  
 
Els treballs es portaran a terme en hores nocturnes de dilluns a dijous, segons el pla d’obra 
que autoritzi el Servei Català de Carreteres. 
 
Condicions d’execució: 
 
1. S’adjunta còpia de l’autorització del Servei Territorial de Carreteres, a fi de poder 
exhibir-la a requeriment de qualsevol funcionari del mateix Servei que exerceixi funcions 
d’inspecció. 
2. Les rases i/o cales que s’hagin d’obrir per a la realització de les obres han d’estar 
protegides durant la seva construcció per evitar que hi puguin caure vianants o vehicles. 
3. La realització de les obres no ha d’afectar al drenatge de la carretera i de cap 
manera es poden aportar aigües cap a la mateixa. 
4. S’ha de mantenir la carretera neta de terres i brutícia, així com de possibles 
abocaments de material de les obres. 



 

  
 

 

 

5. Caldrà preveure el desviament de trànsit provisional durant les obres, que permeti 
el pas dels dos sentits de circulació. Previ l’inici de les obres, s’han de presentar els plànols 
de la proposta amb la senyalització corresponent, així com el pla d’obra previst detallat, als 
tècnics del Servei Territorial de Carreteres, per a la seva aprovació. 
6. No s’utilitzarà en cap cas, la calçada de circulació com a zona de recapte de 
materials ni de moviment de maquinària. 
7. La senyalització d’obres haurà de complir la “Normativa de carreteres 8.3-IC” i el 
“Manual d’exemples de senyalització per a obres fixes”, i s’ha de completar amb balises 
lluminoses per a les hores de foscor i la persona interessada les ha de mantenir en perfecte 
estat de conservació i funcionament. 
8. Les obres i tots els seus elements s’han de trobar en les condicions necessàries de 
neteja i conservació. És també responsable dels desperfectes i accidents que s’ocasionin a 
les obres per deficient conservació d’aquestes i dels elements directament relacionats amb 
l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació. 
9. Les comunicacions a realitzar en el cas d’afectacions al trànsit autoritzades, amb 
una antelació mínima de cinc (5) dies, a les següents adreces de correu electrònic: 

• (…) 
• (…) 
• (…) 
• (…) 

10. Bon punt se sàpiga exactament quin dia ha d’executar l’obra civil que afecta la 
calçada i/o la zona de domini públic de la carretera i sempre amb una antelació no inferior 
a tres dies hàbils a l’execució de les obres, ha de notificar-ho al Servei Territorial de 
Carreteres per mitjà d’un dels procediments que s’especifiquen tot seguit (identificant 
clarament en qualsevol cas el número d’autorització): 

• Per correu certificat al Servei Territorial de Carreteres 
• Per fax al Parc de Carreteres de Girona (Fax (…)) 
• Per correu electrònic a l’equip de vigilància de la carretera (…) 

11. L’empresa adjudicatària serà la responsable directe de tots els danys i perjudicis 
ocasionats a la carretera i als seus elements funcionals sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1330.21000 “conservació senyalització horitzontal i vertical”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Jordi Trull tècnic de l’àrea 
corresponent, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària s interessats i comunicar a l’adjudicatari que 
aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
9. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de serveis educatius, concretament, per l’execució de diversos 



 

  
 

 

 

cursos formatius adreçats a persones adultes i serveis educatius de suport 
adreçats a menors d’edat, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert simplificat (exped. X620/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu de serveis per portar a terme l’execució de diversos cursos formatius adreçats 
a persones adultes i serveis educatius de suport adreçats a menors d’edat, concretament, 
de cursos de català, alfabetització, d’anglès per a la gent gran, l’aula d’estudi de primària i 
l’aula d’estudi de secundària. 
 
2.- Consten en l’expedient l’informe dels Serveis Tècnics municipals, l’informe de la 
Secretària municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP 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 motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
contracte administratiu de serveis per l’execució de diversos cursos formatius adreçats a 
persones adultes i serveis educatius de suport adreçats a menors d’edat, per import de 
45.427,19 Euros, IVA inclòs (37.543,13 Euros, IVA exclòs) i amb una durada de dos anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini 
de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 



 

  
 

 

 

 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2018 a 2020, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
45.427,19 Euros, IVA inclòs, equivalent a dues anualitats, amb càrrec a les aplicacions  
pressupostàries número 76.32000.22699 activitats àrea d’educació, 74.3372.22699 
activitats per a la gent gran, 70.2311.22699 activitats serveis socials i 50.3371.22799 aula 
d’estudi secundària del pressupost vigent de la corporació i la que correspongui de l’any 
2019 i 2020. 

 
 
10. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
11. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
12. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 20:30 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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