
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 17/2018 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 2 d´octubre de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 20:25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 2 d´octubre 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 Local 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 
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. 
 
REGIDORA ABSENT 
 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
 
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 
18 de setembre de 2018.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 18 de 
setembre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
 
 



 

  
 

 

EN MATÈRIA D'URBANISME 
 
2.- Aprovació memòria valorada Pavimentació carrer Germans Sàbat (expedient 
X856/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha redactat una memòria valorada per a la pavimentació del carrer 
Germans Sàbat de Celrà, entre la carretera de Juià i la via del tren, amb un pressupost 
total de 51.979,20€ IVA exclòs (62.894,83€ IVA inclòs).  
 
L’objecte d’aquesta memòria és la pavimentació d’un tram del carrer Germans Sàbat, entre 
la Carretera de Juià i la via del tren, per poder fer dos sentits de circulació, amb la finalitat 
de millorar la circulació viària en aquest punt del municipi.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’article 34 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i servei dels ens locals de Catalunya disposa que per a l’execució de les obres que 
tinguin la consideració de reparacions menors, d’acord amb el que estableix l’article 12.4 
d’aquest Reglament, només és preceptiu, com a document integrant, el pressupost. I si la 
quantia de les reparacions excedeix de 30.000 Euros s’hi ha d’incorporar una memòria i la 
documentació tècnica o administrativa necessàries per tal de definir, executar i valorar les 
obres i els treballs que exigeixin les reparacions.   
 
2.- De conformitat amb l’article 12.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals de Catalunya, són obres de 
reparació menor les que no requereixen complexitat tècnica constructiva, per no ser 
necessàries obres arquitectòniques bàsiques. Supòsit davant el qual ens trobem, de 
conformitat amb la pròpia memòria tècnica. 
 
3.- Per l’aprovació de memòries valorades és suficient una única resolució i no cal obrir un 
període d’informació pública. 
 
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 de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Únic. Aprovar la memòria valorada per a la pavimentació del carrer Germans Sàbat, des de 
la carretera de Juià fins a la via del tren, redactada per l’arquitecta municipal, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 51.979,20€ IVA exclòs (62.894,83€ IVA inclòs). 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
3.- Aprovació definitiva, si s’escau, de la relació individualitzada i valorada dels 
béns i drets afectats per l’ocupació directa en el polígon d’actuació 7 de Celrà 
(expedient X589/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Pla General d’ Ordenació Urbana de Celrà fou aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de 1998, condicionant 



 

  
 

 

la seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de sotmetre a l’aprovació del 
Ple municipal. 
 
El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de 1999. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de 1999, va 
donar la seva conformitat a l’esmentat text refós i va ordenar la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 8 de juny de 1999 es va publicar l’acord d’aprovació definitiva del PGOU del 
Municipi de Celrà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2905. I en data 22 
d’agost de 2006, DOGC número 4702, es varen publicar les normes urbanístiques. 
 
2. Mitjançant Decret d'Alcaldia 475/2018, de data 18 de juny de 2018, s'indica la 
necessitat, en el desenvolupament d'actuacions urbanístiques, de l'ocupació directa dels 
terrenys qualificats com sistema viari i equipaments en l'àmbit d'actuació urbanística 7 de 
Celrà, per possibilitar l'execució de l'obra de pavimentació del vial i d’utilització de l’espai 
qualificat com a equipament, d'acord amb el que es disposa en el Pla General d'Ordenació 
Urbana del municipal Celrà. 
 
La necessitat de l'ocupació dels terrenys que resultin afectats es justifica en l'execució de 
l'obra de pavimentació del vial per tal d’ampliar el Carrer Germans Sàbat i així 
descongestionar de trànsit la zona de les escoles. I d’utilització de l’espai qualificat com a 
equipament per tal de situar en aquest espai les fires (atraccions) de la Festa Major de 
Celrà i utilitzar-lo per a aparcament públic, per tal de descongestionar de vehicles la zona 
que envolta l’escola, l’Institut i l’Escola municipal de dansa. I d’aquesta manera, millorar la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes de Celrà. 
 
3.- Consten en l’expedient l’informe emès l’arquitecta municipal en el que s’inclou la relació 
de terrenys i propietaris afectats per la ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments 
urbanístics on haurà de fer-se efectius els seus drets. També consta en l’expedient informe 
de la Secretària de la Corporació, sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
Amb posterioritat, Servihabitat XXI, SA ha ofert la possibilitat d’accedir i utilitzar 
temporalment la finca qualificada com a equipament mitjançant la formalització d’un 
conveni, motiu pel qual ara no serà objecte del procediment d’ocupació directa. 
 
4.- En sessió de Junta de Govern Local, del dia 17 de juliol de 2018, es va acordar incoar el 
procediment administratiu per l’ocupació directa dels terrenys qualificats com a sistema 
viari en el polígon d’actuació urbanística UA 7 i aprovar inicialment la relació 
individualitzada dels béns i drets afectats.  
 
5.- Es va sotmetre l’ esmentada relació a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils, mitjançant la inserció d’un anunci en el BOP de Girona número 152, de 7 d’agost, en 
el Punt Avui del dia 2 d’agost de 2018, al tauler d’edictes i a la seu electrònica municipal. 
Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació, tal i com consta 
acreditat en la certificació administrativa emesa per la secretària municipal. 
 
6.- Es va notificar l’acord a Servihabitat XXI, SA el dia 27 de juliol de 2018, registre sortida 
municipal número 1814. 
 
7.- Es va sol·licitar al Registre de la Propietat el dia 31 de juliol de 2018, registre sortida 
municipal número 1816, per a la seva incorporació a l’expedient, la certificació de domini i 
càrregues de la finca, així com la pràctica d’una nota marginal a la inscripció de la finca 
afectada.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-L'ocupació directa consisteix en una tècnica de gestió urbanística, que permet obtenir 
anticipadament el sòl destinat a dotacions públiques, general o local. Concretament, es 



 

  
 

 

tracta de l’obtenció de terrenys que, sent afectats pel planejament urbanístic a qualsevol 
tipus de sistema urbanístic, general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al 
domini públic. L'ocupació directa comporta el reconeixement de l'administració actuant del 
dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just dels beneficis i les 
càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon d'actuació concrets" (article 
156.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme). 
 
2.- De conformitat amb el que disposa l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, correspon acordar l'ocupació directa 
a qui ostenti la condició d'administració actuant en el desenvolupament urbanístic de 
l'àmbit on es trobin el terrenys (…). 
L’apartat segon d’aquest mateix precepte ens diu que correspon a l'administració actuant, a 
instància, si s'escau, de les persones beneficiàries de l'ocupació, formular la relació, 
concreta i individualitzada, dels béns i drets afectats per l'ocupació, amb descripció de tots 
els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària ocupació (…). 
 
L’article 215, apartat sisè, continua dient que una vegada informades les al·legacions, 
s'aprova la relació de béns i drets, el què comporta la declaració de la necessitat de 
l'ocupació directa, que habilita a l'administració actuant o, si s'escau, a l'administració 
competent assenyalada en l'apartat 1 d'aquest article o bé a les persones beneficiàries, per 
a l'ocupació immediata de les finques afectades. L'acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial 
corresponent i s'ha de notificar a les persones interessades. 

 
De conformitat amb l’apartat setè de l’article 215 l'aprovació de la necessitat de l'ocupació 
directa implica la declaració d'urgència de l'ocupació dels béns i drets afectats. Per dur a 
terme l'ocupació efectiva de la finca, l'administració actuant ha d'estendre una acta 
d'ocupació. Simultàniament, l'administració actuant ha de remetre còpia de les actes al 
Registre de la propietat per inscriure al seu favor les finques ocupades i a favor de les 
persones propietàries afectades, i en foli independent, l'aprofitament corresponent a les 
finques ocupades (article 215.8).  
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 156 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i articles 215 i 
següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’ adopció del següent 
 

A C O R D 
 

Primer.- Aprovar definitivament la relació individualitzada dels béns i drets afectats per 
l’ocupació directa dels terrenys qualificats com a sistema viari en el polígon d’actuació 
urbanística 7 (UA 7), que és la següent: 
 
Finca número 1 

- Finca registral número 439 
- Titularitat: Servihabitat XXI, SA 
- Superfície del sòl a ocupar i qualificació urbanística: 570 m2 de sistema viari. 
- Finca amb referència cadastral: (…). 
- Càrregues, es troba en la situació següent: exempta de transmissions. Els drets 
objectes de la inscripció queden afectes per cinc anys al pagament la liquidació 
complementària que, en el seu cas, procedeixi a practicar per l’impost de TP i ADJ; 
s’han pagat per autoliquidació cero euros. Segons nota al marge de la Insc/Anot: 
21ª de data 9/1/15.  



 

  
 

 

- Afectació: 570 m2 de sistema viari. 
- Edificacions, instal·lacions i plantacions: no n’hi ha. 
- Descripció de la finca: “RUSTICA.- Pieza de tierra llamada La Quintana, sita en 
termino de CELRA. Superficie: dos hectàrees, cincuenta y siete áreas, ochenta y 
seis centiáreas. Linderos: al Norte: (…); Sur, (…) y camino público; Est, hereus de 
(…) i camí públic; Oeste, herederos de (…).” 
 

Finca número 2 
- Finca registral número 2129 
- Titularitat: Servihabitat XXI, SA 
- Superfície del sòl a ocupar i qualificació urbanística: 328 m2. 
- Finca amb referència cadastral: (…). 
- Càrregues: Es troba lliure de càrregues. 
- Afectació: 328 m2. 
- Edificacions, instal·lacions i plantacions: no n’hi ha. 
- Descripció de la finca: “URBANA.- Pieza de tierra cultiva llamada PESSA 

ROQUERAS o REGUERAS, sita en termino de CELRA, de cabida siete mil 
ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados. LINDANTE: por el Norte con (…), 
al Sur, con (…), al Este con (…), finca registral 1272, y al oeste con calle 
Germans Sabat.” 

 
El polígon d’actuació urbanística en el qual Servihabitat XXI, SA ha de fer efectius els seus 
drets i obligacions és el polígon d’actuació 7 (UA 7). 
Aprofitament urbanístic que s’atribueix a la propietat objecte d’ocupació és l’aprofitament 
existent (al no quedar modificat per aquest procediment) i és el determinat pel Pla General 
en el polígon d’actuació 7  (UA7) de Celrà. 
 
Segon.- Declarar la necessitat de l’ocupació directa de la superfície indicada en les finques 
descrites en l’apartat anterior, destinades a sistema urbanístic ( amb la qualificació 
urbanística de sistema viari), per tal que l’Ajuntament de Celrà executi l’obra de 
pavimentació del vial i així ampliar el carrer Germans Sàbat i poder descongestionar de 
trànsit la zona de les escoles; amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes de Celrà.  
 
Tercer.- Disposar que, per tal de dur a terme l’ocupació efectiva de la finca, s’estendrà una 
acta d’ocupació en la que es farà constar el que disposa l’article 215.7 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Servihabitat XXI, SA. 
 
Cinquè.- Disposar que es publiqui aquest acord al BOP de Girona, al tauler d’edictes de la 
Corporació i en un dels diaris de més difusió. 
 
Sisè.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern. 
 
Setè. Trametre còpia de l’acta al Registre de la Propietat per a la pràctica de les 
inscripcions corresponents, de conformitat amb el que disposa l’article 215.7 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme. 
 
Vuitè.- Facultar a l’ Alcalde l’exercici de totes les facultats i atribucions que es derivin 
d’aquest procediment administratiu. 
 

 
4.- Adjudicació del contracte d’obres urbanització del Parc Cors-Guinard 
(expedient X718/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 



 

  
 

 

 
1.  Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 3 d’agost de 2018, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per a la urbanització del Parc Cors-Guinard, per un import de 
150.390,77, IVA exclòs (181.972,83 Euros, IVA inclòs), es va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació 
d’aquest contracte. 
  
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
es va publicar en el perfil del contractant i en el tauler d’anuncis de la corporació el dia 7 
d’agost de 2018. 
 
3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 31 d’agost de 2018, indicant-
se que la data d’obertura de les ofertes seria avui dia 4 de setembre de 2018. 

 
4. Han presentat oferta els licitadors següents:  

           
            Registre d’entrada municipal 

Licitadors Registre Data 
Pere Giralt Sagrera SA 4403 29/8/18 
Mirfer empresa constructora 4427 30/8/18 
OSG Serveis Grup SLU 4451 31/8/18 
Obres i Construccions Celrà SL 4452 31/8/18 
Excavaciones Ampurdan 2000 SL 4453 31/8/18 

 
5.- En data 4 de setembre de 2018 la Mesa de contractació es va reunir per obrir l’únic 
sobre presentat pels licitadors. Un cop revisada aquesta documentació, la valoració de les 
empreses és la següent: 
 

Licitadors 

Import  
oferta €  

IVA 

Import oferta 
€ 

puntuació 
oferta € classificació 

ofertes 
(IVA exclòs)   (IVA inclòs) 25 punts 

Pere Giralt Sagrera SA 130.004,42 27.300,93 157.305,35 25,00 1 

Mirfer empresa constructora 133.847,78 28.108,03 161.955,81 24,28 3 

OSG Serveis Grup SLU 139.416,21 29.277,40 168.693,61 23,31 4 

Obres i Construccions Celrà SL 141.141,74 29.639,77 170.781,51 23,02 5 

Excavaciones Ampurdan 2000 SL 131.250,00 27.562,50 158.812,50 24,76 2 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
1. Pere Giralt Sagrera SA 
2. Excavaciones Ampurdan 2000 SL 
3. Mirfer empresa constructora 
4. OSG Serveis Grup SLU 
5. Obres i Construccions Celrà SL 

 
2. Sol·licitar al licitador classificat en primer lloc perquè en el termini de set dies 
hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent faci arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 

 
6. El dia 7 de setembre de 2018, registre de sortida municipal número 2034, es va requerir 
la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Pere Giralt Sagrera, S.A., 



 

  
 

 

empresa classificada en primer lloc, indicant-li que havia de presentar aquesta 
documentació en el termini de 7 dies hàbils per tal de procedir a l’adjudicació. Notificació 
rebuda per l’empresa el mateix dia 7 de setembre de 2018. 
 
7. En data 18 de setembre de 2018, registre d’entrada municipal número 4820, l’empresa 
presenta documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la garantia 
definitiva per import de 6.500,00€ mitjançant transferència bancària.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte per executar l’obra titulada Urbanització del Parc Cors 
Guinard a favor de l’empresa Pere Giralt Sagrera, SA amb domicili al carrer Trefí, 20 de 
17200 Palafrugell (Girona) i amb CIF (…) per un import de 130.004,42€, IVA exclòs 
(157.305,35€, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel projecte d’obra ordinària i per la plica presentada per 
l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació 
contractual. 
 



 

  
 

 

Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
80.1710.60900 Parc Concepció Malagrida del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Pere Giralt Sagrera, S.A., adjudicatària del 
contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte 
administratiu. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
5.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra pavimentació del Carrer Germans Sàbat, i obrir la 
convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat 
(expedient X862/2018). 

 
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 d’obres per portar a terme la pavimentació del carrer Germans Sàbat. 
 
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 d’obres, als efectes del que disposa l’article 13 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 d’obres per a la pavimentació del carrer Germans Sàbat, per import 
de 62.894,83 €, IVA inclòs (51.979,20 €, IVA exclòs). 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació mitjançant procediment obert simplificat d’aquest contracte d’obres. 
 
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, com a mínim, 20 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar la despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les 
despeses derivades del contracte per l'import de 62.894,83 €, IVA inclòs amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària número 21.1532.61980 pavimentació Carrer Germans Sàbat del 
pressupost vigent de la corporació. 

 
 
6.- Declarar desert del contracte de serveis educatius el LOT 1, relatiu als cursos 
de català (nivells inicial, bàsic, intermedi i suficiència), el LOT 2, relatiu als 
cursos d’alfabetització, el LOT 4, relatiu al servei d’aula d’estudi per infants 
d’educació primària i el LOT 5, relatiu al servei d’aula d’estudi per joves 
d’educació secundària obligatòria (expedient X620/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 3 de juliol de 2018, es va 
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 adreçats a menors d’edat, es va aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars i es va disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte. El 17 de juliol de 2018 es va 
publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació. 
 
2. El contracte de serveis educatius està dividit en els 5 lots següents: 
 

LOT 1: Cursos de Català de diversos nivells: Inicial, Bàsic, Intermedi i Suficiència.  
LOT 2: Cursos d’Alfabetització. 
LOT 3: Curs d’anglès per a gent gran. 
LOT 4: Servei d’Aula d’estudi per infants d’Educació Primària. 
LOT 5: Servei d’Aula d’estudi per joves d’Educació Secundària Obligatòria. 

 
3. Les proposicions havien de lliurar-se a l’Ajuntament de Celrà en el termini de 15 dies 
naturals, a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, 
essent la data límit de presentació de proposicions el dia 1 d’agost de 2018 i la data 
d’obertura de les ofertes el dia 3 d’agost de 2018. 
 
Un cop oberts els sobres i valorada la documentació presentada per les empreses 
licitadores, la mesa de contractació va acordar classificar les ofertes presentades per ordre 
decreixent de puntuació;  requerir a l’empresa que havia quedat en primer lloc dels Lots 1, 
2 i 3, Esquemes informàtics, S.L., per a què presentés la documentació justificativa per 
determinar si la seva oferta és anormal o desproporcionada i si pel contrari era correcta; i 
requerir a l’empresa proposada com a adjudicatària dels Lots 4 i 5, Taktil centre comercial 
virtual, S.L., per a què presentés la documentació necessària per procedir a l’adjudicació 
d’aquests lots del contracte. 
 



 

  
 

 

4. En data 14 de setembre de 2018, registre d’entrada municipal 4710, Esquemes 
informàtics, S.L. retira la seva oferta.  
 
Respecte al LOT 1 i LOT 2 l’empresa Esquemes Informàtics SL va ésser l’única empresa que 
va presentar oferta. 
 
5. En data 19 de setembre de 2018, registre d’entrada municipal 4855, Taktil centre 
comercial virtual, S.L. retira la seva oferta.  
 
Respecte al LOT 4 i 5, apart de l’empresa Esquemes Informàtics SL, no hi ha cap altra més 
empresa que hagi presentat oferta a aquets lots.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 150.3 “in fine” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. 
 
Supòsit, però, davant el qual no ens trobem ja què les empreses licitadores dels lots 1, 2, 4 
i 5 han retirat la seva oferta, i el que procedeix és declarar deserta la licitació en relació a 
aquests lots. 
 
L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny, en relació 
amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Declarar parcialment deserta la licitació del contracte administratiu de serveis per 
l’execució de diversos cursos formatius adreçats a persones adultes i serveis educatius 
adreçats a menors d’edat, concretament, el LOT 1, relatiu als cursos de Català de diversos 
nivells (Inicial, Bàsic, Intermedi i Suficiència); el LOT 2, relatiu als cursos d’Alfabetització; 
el LOT 4, relatiu al servei d’Aula d’estudi per infants d’Educació Primària i el LOT 5, relatiu 
al Servei d’Aula d’estudi per joves d’Educació Secundària Obligatòria. 
  
Segon. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Esquemes informàtics, S.L. i Taktil centre comercial 
virtual, S.L.  
 
Quart. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 

 
 
7.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la cobertura d’una grada al 
camp de futbol municipal (expedient X703/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
construcció d’una coberta a les grades exteriors del camp de futbol municipal, de forma 
idèntica a la coberta instal·lada a la primera grada.   
 
Es va sol·licitar pressupost a dues empreses, de les quals només una ha presentat la seva 
oferta econòmica: Agustí Empordà, S.L. per import de 10.077,71 euros, IVA exclòs 
(12.194,03 euros, IVA inclòs). 
 



 

  
 

 

L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Agustí Empordà, 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la construcció d’una coberta a les 
grades exteriors del camp de futbol municipal a favor de l’empresa Agustí Empordà, S.L., 
amb NIF núm. (…), amb domicili a la carretera de Cabanes a Pont de Molins, km.1 de 
17761 Cabanes, per un import de 10.077,71 euros, IVA exclòs (12.194,03 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica. 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 30 d’octubre de 
2018. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 49.9330.62200 
‘Adequació espais camp de futbol’ 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 subministrament de campana 
extractora EDAR (expedient X591/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de l’EDAR Celrà va emetre informe relatiu a la necessitat d’adquirir una 
campana extractora per al laboratori de l’EDAR de Celrà. 
 
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals dues van presentar oferta 
econòmica: 
 

Empresa Import IVA exclòs 
Vidrafoc, S.A. 10.504,53€ 
ALCO Subministres per a laboratori, S.A. 9.412,77€ 

 
3. En data 24 de setembre de 2018, l’òrgan de contractació emet informe proposant 
l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament d’una campana extractora per al 
laboratori de l’EDAR de Celrà, per l’import de 9.412,77 euros IVA exclòs, a favor de ALCO 
Subministres per a laboratori, S.A., 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
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 del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició una campana 
extractora per al laboratori de l’EDAR de Celrà, a favor de l’empresa ALCO Subministres per 
a laboratori, S.A., per un import de 9.412,77€, IVA exclòs (11.389,45€ IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 



 

  
 

 

Segon . Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 “Millores EDAR”, 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 cap de planta de l’EDAR Celrà, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari 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. 

 
 
9.- Adjudicació d’un contracte menor de subministrament de bombes 
submergibles EDAR (expedient X734/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de l’EDAR emet informe sobre la necessitat d’adquirir bombes 
submergibles per a l’EDAR Celrà ja què les existents estan arribant al final de la seva vida 
útil. 
 
2. Han presentat pressupost dues empreses: 
 

Empresa Import IVA exclòs 
Xylem water solutions, S.L.U. 9.771,09€ 
Bobinatges Armé, S.L. 6.013,86€ 

 
3. En data 24 de setembre de 2018, l’òrgan de contractació emet informe proposant 
l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a l’adquisició de les bombes 
submergibles de l’EDAR de Celrà, per l’import de 6.013,86 euros, IVA exclòs, a favor de 
Bobinatges Armé, 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 l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
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 del següent: 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de les bombes 
submergibles de l’EDAR de Celrà, a favor de l’empresa Bobinatges Armé, S.L., amb CIF 
número (…), per un import de 6.013,86€, IVA exclòs (7.276,77€ IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.6300 ‘Millores EDAR’, 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. (…), cap de planta de l’EDAR, 
que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari 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. 

 
 
10.- Adjudicació contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un joc 
infantil (expedient X854/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe relatiu a la necessitat d’adquirir un conjunt de 
joc tradicional (circuit d’agilitat) fet amb fusta de robínia per a ubicar-lo al nou Parc Cors-
Guinard.  
 
2. Es va sol·licitar pressupost a dues empreses, i ambdues han presentat oferta econòmica: 
 

Empresa Import IVA exclòs 
Juegos kompan, S.A. 13.461,18€ 
Parcs i jardins de Catalunya, S.L. 19.170,00€ 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte menor de 
subministrament d’un circuit d’agilitat infantil, per l’import de 13.461,18€ euros IVA exclòs, 
a favor de Juegos Kompan, S.A., 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
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 del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició un conjunt de 
joc infantil per a ésser instal·lat al nou Parc Cors Guinard, a favor de l’empresa Juegos 
Kompan, S.A., amb CIF número (…), per un import de 13.461,18€, IVA exclòs (16.251,73€ 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1710.60900 “Parc Concepció Malagrida”, 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 l’arquitecta municipal, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari 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. 

 
 
 
 



 

  
 

 

EN MATÈRIA D'HISENDA 
 
11.- Atorgament de subvenció a favor de l’Associació de propietaris de boscos (expedient 
X830/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de setembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018004701, 
l’Associació de propietaris de Boscos de Celrà va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una 
subvenció per import de 2.600 euros per a sufragar les despeses derivades de la 
col·laboració del tècnic extern del què disposen durant 8 hores la setmana durant les 
setmanes que queden fins acabar l’any 2018.  
 
2. L’Ajuntament valora positivament la tasca portada a terme per l’Associació de propietaris 
de Boscos de Celrà i considera que l’existència del tècnic extern de l’associació és una 
figura essencial per dinamitzar l’associació, i segons disponibilitat pressupostària, concedir 
una subvenció a favor de l’Associació de propietaris de Boscos de Celrà per import de 
2.466,00€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de medi ambient i la secretària de la corporació, els quals 
consten en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.   
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.466,00€ 
a favor de l’entitat l’Associació de propietaris de Boscos de Celrà, amb CIF (…) i destinada a 
sufragar els costos del tècnic extern de l’Associació fins a finals d’any 2018. 
 
Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. A justificar, com a data límit, el dia 31 de gener de 2019 a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels 
ajuts mitjançant la presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, 
acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat íntegrament a l’objecte de 
subvenció, així com la finalitat concreta a la que s’ha destinat la subvenció i 
indicant les dates de pagament de la despesa realitzada. A més a més, també 
caldrà presentar les factures justificatives de la despesa realitzada o, en el seu cas, 
el TC1, TC2 i nòmines d’aquest tècnic/a que es contracti. 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 



 

  
 

 

3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència 
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 23.1700.48900 
‘Aprotació ADF, Comunitat regants, assoc.propietaris boscos’ del pressupost de 
l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2018. 
 
Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
12.- Atorgament de subvenció a favor de la Coordinadora de festes de Celrà 
(expedient X814/18). 
 
La Secretària de la Corporació, Sra. Rosa Maria Melero Agea, informa als presents que 
atès que el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament, és secretari de la 
Coordinadora de Festes de Celrà, estem davant un supòsit d’abstenció. I que, de 
conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 23 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic 
del Sector Públic, el Sr. Daniel Cornellà Detrell ha d’abstenir-se de participar en la 
deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament Orgànic 
Municipal, el Sr. Cornellà abandona la Sala mentre es discuteix i es vota la proposta 
d'acord. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 de setembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018004692, la 
Coordinadora de Festes de Celrà va presentar la documentació justificativa de la subvenció 
atorgada l’any 2017 i va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una subvenció per import de 
5.000 euros per a la realització de diversos actes de la Festa Major i la Festa Petita de Celrà 
de l’any 2018. 
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de la Coordinadora de Festes de Celrà per import de 
5.000,00€. 
 



 

  
 

 

3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.   
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 5.000,00€ 
a favor de l’entitat la Coordinadora de Festes de Celrà, amb CIF (…) i destinada a sufragar 
les despeses derivades de l’organització de la Festa Major i la Festa Petita de Celrà de l’any 
2018. 
 
Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que 
s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures 
justificatives de la despesa realitzada. La justificació d’aquesta subvenció s’haurà 
de presentar a l’Ajuntament de Celrà abans del dia 15 d’abril de 2019. 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència 
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48000 
‘Entitats organitzadores de festes’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2018. 



 

  
 

 

 
Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
13.- Aprovació convenis de pràctiques amb l’Institut de Celrà -projecte singular 
Curs 2018-19 (expedient X805/18). 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2016 es va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà 
per al projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de l’Institut de Celrà. Per acord 
de la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2018 aquest conveni ha estat 
prorrogat per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020. 
 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un annex a l’esmentat 
conveni de col·laboració, per a què els estudiants que s’indiquen a continuació puguin 
realitzar activitats d’aplicació pràctica a les entitats col·laboradores següents: 
 

  NOM DE L’ALUMNAT DNI / NIE ENTITAT 
COL·LABORADORA 

PERÍODE 
PRÀCTIQUES HORARI 

1 (…) (…) Any Way 
perruqueria 

20/11/18 a 
12/06/19 

Dc, dj i dv de 9.30 a 
13.00 hores 

2 (…) (…) Residència Sant 
Jordi 

15/10/18 a 
12/6/19 

Dl, dt i dj de 9.00 a 
14.00 hores 

3 (…) (…) Brigada municipal 15/10/18 a 
12/6/19 

Dl, dt i dj de 9.00 a 
13.00 hores 

4 (…) (…) Vivers Planas Celrà 15/10/18 a 
12/6/19 

Dc, dj i dv de 8.30 a 
13.00 hores 

5 (…) (…) Bar-restaurant 
Pirineus 

15/10/18 a 
12/6/19 

Dc de 8.00 a 
13.00h, i dj i dv de 
11.00 a 16.00 hores 

6 (…) (…) Sailboard Girona 15/10/18 a 
12/6/19 

Dc, dj i dv de 9.00 a 
13.00 hores 

7 (…) (…) Bo i Sa Servei 
d’àpats, SL 

15/10/18 a 
12/6/19 

Dc, dj i dv de 9.00 a 
14.00 hores 

 
Vist el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, les 
entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la realització 
de les pràctiques tutelades del Projecte Empresa de l’Institut de Celrà; 

 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat, l’ 
adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar els documents de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de 
Celrà, les entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la 



 

  
 

 

realització de les pràctiques tutelades del Projecte Empresa de l’Institut de Celrà, que 
s’adjunten com a annex al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució a l’Institut de Celrà.  

 
 
14.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al 
projecte Això Si, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció 
educativa a l’alumnat d’educació secundària obligatòria (expedient 
X861/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges ha elaborat el seu projecte d’atenció a 
la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de 
AIXÒ SÍ. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o 
quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 
d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva 
inclusió escolar, social i laboral. 
 
L’Ajuntament de Celrà és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 
problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a 
donar suport a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle col·laborant en el projecte AIXÒ SÍ, 
per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb 
la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral.  
 
Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Celrà consideren positiu 
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament on s’estableixen les condicions i compromisos de les parts per 
a portar a terme el projecte AIXÒ SÍ al municipi de Celrà. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, els centres docents podran desplegar 
mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes 
mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. 
Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum d’acord 
amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.  
 
2. L’article 18.7 del mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització 
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o 
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació 
laboral o professional. 
 



 

  
 

 

3.  Per tot l’exposat, i en virtut del que disposen els articles 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Registre d’Obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 
 
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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament per al projecte 
AIXÒ SÍ, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de 
l’educació secundària obligatòria, que s’adjunta com a annex a aquest acord.  
 
Aquest conveni serà vigent durant els cursos escolars 2018-19 i 2019-20, essent 
prorrogable de forma expressa per un període de fins quatre anys addicionals. 
  
Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
15.- Aprovació de la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de 
Celrà, l’Institut de Celrà i el Club Rítmica Celrà per a l’ús social de les 
instal·lacions del centre educatiu (expedient X322/2017). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern local de data 19 de setembre de 2018 es va aprovar el 
text del conveni entre l'Ajuntament de Celrà, el centre educatiu Institut de Celrà de la 
Generalitat de Catalunya i el Club Rítmica Celrà per a l’ús social de les instal·lacions de 
l’Institut amb la finalitat que l’entitat esportiva realitzi les seves activitats (gimnàstica 
artística).  
 
La clàusula setena del conveni estableix que el conveni té una vigència per al curs escolar 
2017-2018 amb la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa per un curs escolar més 
sempre que hi hagi la valoració positiva de la comissió de seguiment.  
 
2. Ha emès informe l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de Celrà, havent-se reunit la comissió 
de seguiment valorant positivament la utilització de l’espai el curs passat, i proposant la 
pròrroga del conveni amb la modificació següent: que l’horari per al curs 2018-2019 serà el 
dimarts i dijous de les 17.00 hores a les 19.00 hores. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, preveu que el 
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 
dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part 
de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per realitzar activitats educatives, 
culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
 
De conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 
 
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 la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà, el centre 
educatiu Institut de Celrà de la Generalitat de Catalunya i el Club Rítmica Celrà per a l’ús 
social de les instal·lacions de l’Institut amb la finalitat que l’entitat esportiva realitzi les 
seves activitats (gimnàstica artística), per al curs 2018-2019, amb la modificació següent: 
que l’horari per al curs 2018-2019 serà el dimarts i dijous de les 17.00 hores a les 19.00 
hores. 
  
Segon. Notificar aquest acord al Club Rítmica Celrà i a l’Institut de Celrà.  

 
 
16. Altres assumptes de caràcter urgent.  
 
No s’escau. 
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
La Secretària municipal informa dels assumptes que s’inclouràn en l’ordre del dia de la 
sessió plenària que es celebrarà el proper dimarts dia 9 d’octubre. 
 
18. Precs i preguntes. 

 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:25 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
 
 


	ACORD
	A C O R D
	A C O R D
	A C O R D
	A C O R D

