
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 19/2018  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 6 de novembre de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 20:40 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 6 de novembre 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 assisteix com a oient la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora delegada amb dedicació 
específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
16 d’octubre de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 16 
d’octubre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
En matèria d’urbanisme 
 
2. Atorgament de llicència obres per la reforma d’un habitatge per a 
transformar-lo en tres habitatges (exp. x791/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. En data 5 de setembre de 2018, registre d’entrada E2018004543, la Sra. (…), en 
representació del Sr. (…), presenta sol·licitud de llicència urbanística per a la reforma i 
ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Ronda de Baix número 23- 
Rambla Josep Pla núm. 12 de Celrà. 

 
2. En data 31 d’octubre de 2018, registre d’entrada E2018005874, la Sra. (…), en 

representació del Sr. (…), presenta documentació complementària referent a les 
obertures de façanes. 

 
3. En data 2 de novembre de 2018, registre d’entrada E2018005911, la Sra. (…), en 

representació del Sr. (…), presenta assumeix de direcció de les obres.  
 
4. En data 2 de novembre de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  

 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

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

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la per a la reforma i 
ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres per a tres habitatges situats a la Ronda de 
Baix núm. 23- Rambla Josep Pla núm. 12 de Celrà (referència cadastral núm. (…)), salvat el 
dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Projecte Executiu. Es justifica el compliment del Decret d’Ecoeficiència amb la utilització d’un 
sistema alternatiu a les plaques solars, segons plànols és un sistema d’aerotèrmia, segons 
memòria una caldera de biomassa. Caldrà justificar en el projecte executiu. 
Full s'assumeix de coordinació de seguretat i salut.  
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 1ª 
ocupació. 



 

  
 

 

Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici a 
les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible 
per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
 
Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin a 
espais públics.  
Per les terrasses, per l’aire condicionat, tendals i altres, es faran condicions apart. 
 
Condicions Generals: 
L’habitatge anomenat Ca la Pilar Mestres està catalogat pel Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni amb nivell de protecció C (fitxa núm. 74) 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de 
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, números 
o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins públics.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà. 
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es col·locarà 
sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de dilatació i 
amb el mateix tractament i acabat que l'existent.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de 1ª 
ocupació i alta cadastral.  
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per obtenir 
la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.  
Cal complir amb el Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic de Celrà. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 



 

  
 

 

 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 251.073,89 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     8.159,90 €  

Bonificació Pla Especial Protecció Patrimoni (75%)    -6.119,93 € 

Placa informativa:          12,00 € 

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

TOTAL:    2.361,97 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3. Atorgament de llicència urbanística per obertura de porta i formació de dos 
habitatges (exp. x808/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 29 de maig de 2018 es detecta per part dels tècnics municipals que s’estan 
executat unes obres sense llicència a l’edifici catalogat anomenat Torre Pagans i situat 
al carrer Indústria número 7. S’està executant una obertura de grans dimensions en 
planta baixa que modifica totalment la composició de la façana oest de l’edifici 
catalogat. 

 
2. En data 29 de maig de 2018 es parla amb el constructor i se li comunica l’aturada 

immediata de les obres i la restitució l’estat inicial de l’edificació. 
 

3. El promotor retorna la façana al seu estat original. 
 

4. En data 14 de setembre de 2018, registre d’entrada 4709, el Sr. (…) sol·licita llicència 
d’obres per la realització d’una obertura en façana d’un habitatge unifamiliar  i diverses 
actuacions en planta baixa al carrer Indústria número 7 de Celrà. 

 
5. En data 25 d’octubre de 2018, registre de sortida S2018002379, es notifica al Sr. (…) 

que segons documentació gràfica adjuntada es pressuposa la divisió de l’habitatge de 
la planta baixa en dues unitats, i que per tan cal adjuntar projecte de divisió 
horitzontal. Al mateix temps manca aportar documentació complementària. 

 
6. En data 25 d’octubre de 2018, registre d’entrada 5794, el Sr. (…) aporta documentació 

complementària i comunica que no vol fer cap divisió horitzontal. 
 

7. En data 5 de novembre de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  
 

FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 



 

  
 

 

4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la reforma interior 
d’un habitatge i la realització d’una obertura en façana al carrer Indústria núm. 7 de Celrà 
(referència cadastral núm. (…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral. 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici a 
les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions Generals: 
L’habitatge està catalogat pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni amb nivell de protecció B 
(fitxa núm. 133) 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de 
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, números 
o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins públics.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  



 

  
 

 

El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà. 
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es col·locarà 
sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de dilatació i 
amb el mateix tractament i acabat que l'existent.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra i alta cadastral.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.  
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 3.799,80 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        123,49 €  

Bonificació Pla Especial Protecció Patrimoni (50%)         -61,75 € 

Placa informativa:          12,00 € 

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

TOTAL:   153,74 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
4. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària titulat construcció d’una 
rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat i la carretera de Juià de Celrà. 
(x967/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’enginyer (…), de l’empresa ABM, serveis d’enginyeria i consulting, S.L.U. ha redactat el 
projecte d’obra ordinària municipal per a la Construcció d’una rotonda a la cruïlla del carrer 
Germans Sàbat i la Carretera de Juià, amb un pressupost d’execució per contracte de 
82.882,57 Euros, IVA exclòs (100.287,91 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe 
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
   
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el procediment 
d’aprovació dels projecte d’obres local requereix la seva aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 



 

  
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat Construcció 
d’una rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat i la Carretera de Juià, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 82.882,57 Euros, IVA exclòs (100.287,91 Euros, 
IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 

 
 
5. Aprovació d’un annex al projecte de rehabilitació de la Torre Desvern, per 
rehabilitació de la coberta oest (Exp. X882/18). 
 

En sessió plenària de data 13 de setembre de 2011 es va aprovar definitivament el projecte 
d’obra ordinària municipal titulat reforma de la Torre Desvern de Celrà redactat per 
l’arquitecte Ramon Ripoll i Masferrer,  amb un pressupost total de 1.258.588,46 euros, Iva 
exclòs (1.485.134,38, IVA Inclòs). 
 
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 16 d’octubre de 2018, es va 
aprovar l’annex del projecte  d’obra ordinària titulat “Reforma de coberta oest de la Torre 
Desvern de Celrà”, redactat per l’arquitecte Sr. Ramón Ripoll Masferrer, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 28.069,42 Euros, IVA exclòs (33.964,00 Euros, IVA 
inclòs). 
L’arquitecte redactor de l’annex del projecte ha presentat una modificació d’aquest annex, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 39.001,07 Euros, IVA exclòs 
(47.191,30 Euros, IVA inclòs). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Únic.- Aprovar la modificació de l’annex del projecte d’obra ordinària municipal titulat 
Reforma de coberta oest de la Torre Desvern de Celrà”, redactat per l’arquitecte Sr. Ramón 
Ripoll Masferrer, amb un pressupost total d’execució per contracte de 39.001,07 Euros, IVA 
exclòs (47.191,30 Euros, IVA inclòs). 

 
En matèria de contractació administrativa i patrimoni 
 
6. Ratificació del decret d’alcaldia 787/18 relatiu a l’adjudicació d’un contracte 
d’obres per a realitzar actuacions urgents als teulats i instal·lacions de diversos 
edificis municipals (Exp. X883/18). 
 



 

  
 

 

Per Decret d’Alcaldia número 787/2018, de data 18 d’octubre de 2018, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
 ANTECEDENTS DE FET 

 
1. En data 5 d’octubre de 2018 el tècnic de l’àrea de Serveis Públics ha emès 
informe justificant l’obra a contractar: actuacions de caràcter urgent als teulats i 
instal·lacions a diversos edificis municipals. 
 
2. (…) ha presentat la seva oferta econòmica per import de 5.079,20 euros, IVA 
exclòs.  
 
3. En data 5 d’octubre de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe 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 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents,  
 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa (…), amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificació al carrer (…), el contracte menor de d’obres per a fer actuacions de 
caràcter urgent als teulats i instal·lacions de diversos edificis municipals, de 
conformitat amb l’oferta econòmica presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat amb la 
certificació emesa per la Intervenció municipal: 
 

Nº PARTIDA          
PRESSUPOSTÀRIA NOM PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT          
 (IVA exclòs) 

IMPORT 
(IVA inclòs) 

74.3372.21200 Conservació Casal d’Avis Can Ponac 360,00 € 435,60 € 
76.3234.21200 Conservació i manteniment EBM Gínjols 480,00 € 580,80 € 
76.3231.21200 Conservació i manteniment CEIP Aulet 651,00 € 787,71 € 
30.3330.21200 Conservació i manteniment Edificis Espais Culturals 360,00 € 435,60 € 



 

  
 

 

77.3260.21200 Conservació i manteniment Escola Municipal Dansa 480,00 € 580,80 € 
30.3330.21200 Conservació i manteniment Edificis Espais Culturals 531,00 € 642,51 € 
40.3423.21200 Conservació i manteniment Piscines Municipals 531,00 € 642,51 € 
40.3422.21200 Conservació i manteniment Camp de Futbol 240,00 € 290,40 € 
70.2310.21200 Conservació i manteniment Escoles Velles 120,00 € 145,20 € 
11.9200.21200 Conservació i manteniment Dependències  177,00€ 214,17 € 
11.9200.21200 Conservació i manteniment Dependències  1.149,20 € 1.390,53 € 

 
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 gestor de serveis públics, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i comunicar-li que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte de la present resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
corporació. 
 
Novè. Ratificar aquesta resolució en la propera junta de govern local que se 
celebri. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 787/2018, de data 18 d’octubre de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
7. Ratificació del decret d’alcaldia 801/2018 d’incoació del procediment de 
resolució del contracte administratiu de l’obra consistent en la construcció 
d’una nau per a la brigada municipal (expedient X941/2018). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 801/2018, de data 23 d’octubre de 2018, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.  Per acord de Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 16 de gener de 
2018, es va adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra consistent en la 
construcció d’una nau per a la brigada municipal a favor de l’empresa 
Construccions Jordi Riera, SL per un import de 108.181,44 €, euros IVA Exclòs 



 

  
 

 

(130.899,54 € IVA inclòs), amb un termini d’execució de sis mesos. Aquesta 
empresa va constituir garantia definitiva del contracte mitjançant aval número (…) 
del Banc Sabadell per import de 5.409,07 Euros. Contracte que es va formalitzar en 
document administratiu en data 1 de febrer de 2018. 
 
2. En data 22 d’octubre de 2018 l’arquitecta municipal, com a directora de l’obra, 
emet informe en el sentit següent: 
 

ANTECEDENTS 
 
En data 7 de novembre de 2017, per Junta de Govern local, s’aprova el Plec 
de Clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació per a 
l’adjudicació del contracte d’obres de la Nau de la Brigada. 
 
En data 1 de febrer de 2018, per acord de Junta de Govern, es va adjudicar 
el contracte d’obres de la Nau de la Brigada a favor de l’empresa 
Construcciones Jordi Riera SL, per import de 108.181,44 € (Iva exclòs) i 
130.899,54 € (Iva inclòs). 
 
Les obres es van iniciar en data 7 de març de 2018. 
 
Segons el contracte signat amb l'Ajuntament, el termini d'acabament de les 
obres és de 6 mesos de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació 
de replanteig, per tan el termini d’acabament de les obres era el 7 de 
setembre de 2018. 
 
Des de la data 30 d’agost de 2018 les obres es troben aparentment 
aturades i sense moviment. 
 
En data 2 d’octubre de 2018 es comprova que les obres segueixen sense 
acabar-se i falta per executar aproximadament un 40% de l’obra. 
 
A. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons l’acta de replanteig de les obres signada la data d’inici de les obres 
va ser 7 de març de 2018. 
 
Segons el punt 7 del Plec de Clàusules administratives particulars el termini 
d'execució del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. El termini màxim 
d’execució ha de ser el 7 de setembre de 2018. 
 
Es va justificar el retard d’un mes per problemes amb els prefabricats de 
formigó justificats per la direcció facultativa, les obres haurien d’haver 
conclòs el dia 7 d’octubre de 2018. 
 
A data d’avui es porten 15 dies de retard en l’entrega dels treballs. 
 
S’ha consultat els deutes amb la Seguretat Social i l’empresa 
Construcciones Jordi Riera SL, es troba en situació de deute, i per tan és un 
supòsit de resolució de contracte d’acord amb la clàusula 41 del Plec de 
Clàusules. 
 
B. CONCLUSIONS 
 
Es proposa la resolució del contracte d’obres de la Nau de la Brigada a 
l’empresa Construcciones Jordi Riera SL per incompliment de termini i per 
estar en situació de deute amb la Seguretat Social, i es fa constar de forma 



 

  
 

 

expressa que aquest incompliment és imputable íntegrament al 
contractista. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. 

 
3.- En fase d’execució del contracte, a la vista de l’informe emès per l’arquitecta 
municipal de data 22 d’octubre de 2018, i consultat la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i l’Agència Tributària, es constata que no es troba al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, va entrar en 
vigor el dia 9 de març de 2018. De conformitat amb el que disposa la seva 
Disposició Transitòria primera els expedients de contractació iniciats abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior. Els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tal i 
com és el supòsit, es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, 
inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior. 

 
És per la qual cosa, que per a la resolució d’aquest contracte administratiu es regirà 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 
2.- L’article 223.h) del TRLCSP disposa que és causa de resolució del contracte les 
establertes expressament en el contracte. 
 
I el plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte preveu de 
forma expressa, en la seva clàusula 41, que es causa de resolució del contracte el 
fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP. I 
també quan, posteriorment a l’atorgament de l’adjudicació, l’adjudicatari incorri en 
alguna de les prohibicions de contractació. 
 
L’article 60.d) del TRLCSP disposa com una causa de prohibició per a contractar 
amb l’Administració no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 
I indicant de forma expressa la clàusula 41 que en tot cas, en el supòsit de 
resolució del contracte per causa imputable al contractista s’estarà a les 
determinacions de l’article 225.3 del TRLCSP. I aquest precepte ens indica que 
quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquesta 
haurà d’indemnitzar a l’Administració dels danys i perjudicis ocasionats. La 
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu 
cas, s’hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la  responsabilitat del 
contractista en allò que es refereix a l’import que excedeixi del de la garantia 
incautada. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 223 i 211 del 
TRLCSP i l’article 109 del Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament 
general del a Llei de contractes de les Administracions Públiques. 

 
RESOLC 

 
Primer. Incoar procediment de resolució del contracte administratiu de l’obra 
consistent en la construcció d’una nau per a la brigada municipal, adjudicat en data 
16 de gener de 2018, a favor de l’empresa Construccions Jordi Riera, SL per un 
import de 108.181,44 € euros IVA Exclòs (130.899,54 € IVA inclòs), i per la causa 



 

  
 

 

següent: incórrer en una causa de prohibició per a contractar amb l’Administració 
Pública estipulada a l’article 60 TRLCSP, concretament, no estar al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
Segon. Que la direcció de l’obra emeti informe sobre els danys i perjudicis 
ocasionats a l’Ajuntament per resolució del contracte per incompliment culpable del 
contractista. 
 
Tercer. Concedir al contractista tràmit d’audiència pel termini de 10 dies naturals 
de conformitat amb l’establert en l’article 109.1.a) del Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
Quart. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de Junta de Govern Local. 
  

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 801/2018, de data 23 d’octubre de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
 

 
8. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la finalització de l’edificació 
auxiliar de la zona esportiva fase 2. (Exp. X971/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
finalització de l’obra consistent en l’edificació auxiliar a la zona esportiva - fase 2 
Instal·lacions.  
 
2. Obres i construccions Celrà, S.L. ha presentat oferta econòmica per a portar a terme la 
Fase 2 de l’obra indicada, per import de 8.182,82 euros, IVA exclòs (9.900,00 euros, IVA 
inclòs). 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Obres i Construccions 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 la finalització dels treballs de 
construcció de l’edificació auxiliar a la zona esportiva, concretament de la fase 2- 
Instal·lacions, a favor de l’empresa Obres i Construccions Celrà, S.L., amb domicili al C/ 
Parets, 7 de 17460 Celrà i amb CIF (…), per un import de 8.182,82 euros, IVA exclòs 
(9.900,00 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. Les obres han d’estar 
acabades abans del dia 31 de desembre de 2018.  
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries número 
40.9331.62200 “Millores instal·lacions esportives” i 40.9330.62200 “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. 

 
 
9.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis de cursos de català i 
alfabetització curs 2018-19 (Exp. X934/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 22 d’octubre de 2018 la tècnica de l’Educació ha emès informe justificant el 
servei a contractar consistent en organitzar, preparar i impartir un curs de català de nivell 
inicial, adreçat a persones adultes que no tenen coneixements de la llengua catalana,  i dos 
cursos d’alfabetització, adreçats a persones adultes, per tal promocionar l’aprenentatge de 
la lectoescriptura, adaptant-se als diferents nivells de coneixement de les persones 
usuàries. 
 



 

  
 

 

El curs de català implica 45 hores lectives i 15 hores de preparació, per tant, són un total 
de 60 hores de contracte. Els dos cursos d’alfabetització impliquen 42 hores lectives i 14 
hores de preparació, per tant, són un total de 56 hores de contracte per cada curs. El 
contracte doncs serà d’un total de 172 hores. 
 
2. L’Associació Catalana per l’Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR) amb NIF (…) ha 
presentat una oferta econòmica per import de 4.214 euros. (exempts d’IVA). 
 
3. En data 23 d’octubre de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe 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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de servei de cursos de català i Alfabetització pel curs 
2018-2019 amb la finalitat d’organitzar, preparar i impartir un curs de català de nivell 
inicial, adreçat a persones adultes que no tenen coneixements de la llengua catalana, i dos 
cursos d’alfabetització, adreçats a persones adultes, per tal promocionar l’aprenentatge de 
la lectoescriptura, a favor de l’Associació Catalana per l’Educació, la Formació i la Recerca 
(ACEFIR) amb NIF (…), C/ Rutlla, 20-22, 17001 de Girona, per un import total de 4.214,00 
euros, exempts d’IVA.  
 
El contracte pel servei de realització dels tres cursos implica un total de 172 hores. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
76.3200.22699 Activitats àrea Educació, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2018 i la que correspongui del pressupost per l’any 2019, i de conformitat amb la 
certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea d’Educaicó i fiscalitzades per la 
intervenció de la corporació. 
 



 

  
 

 

Quart. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació de 
les factures mensuals corresponents pels serveis efectivament prestats. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la tècnica d’educació, que exercirà les 
facultats de responsable del contracte. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
10. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra construcció d’una rotonda a la cruïlla del carrer Germans 
Sàbat i la carretera de Juià a Celrà, i obrir la convocatòria per a contractar 
mitjançant procediment obert simplificat (expedient X972/2018). 
 

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 Construcció d’una rotonda a la cruïlla del carrer 
Germans Sàbat i la carretera de Juià a Celrà. 
 
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 Construcció d’una rotonda a la cruïlla del carrer 
Germans Sàbat i la carretera de Juià a Celrà, per import de 82.882,57 euros, IVA exclòs 
(100.287,91 euros, IVA inclòs). 
 
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 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 100.287,91 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.60982 ‘Rotonda carretera de Juià’ del 
pressupost vigent de la corporació. 
 
Cinquè. Establir la clàusula suspensiva següent: que l'eficàcia d'aquest acord restarà 
condicionat a l'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària titulat Construcció d’una 
rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat i la carretera de Juià a Celrà. 

 
 
11. Aprovació del plec de condicions per a l’explotació del bar del Centre Cívic, 
ubicat en el Centre Cultural la Fàbrica de Celrà, mitjançant concessió de domini 
públic (Exp. X964/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Centre Cívic la Fàbrica és el principal espai públic on es desenvolupen les principals 
activitats i successos culturals i socials del municipi. El passat dia 30 d’octubre de 2018 va 
finalitzar la concessió administrativa per a l'explotació del bar del centre cívic, motiu pel 
qual s'ha redactat un nou plec de condicions per a l'explotació del bar del Centre Cívic, 
ubicat en el Centre Cultural La Fàbrica i obrir la corresponent convocatòria per a la 
concessió de domini públic. 
 
2. N’ha emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 9 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes 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 el Plec de condicions que ha de regir l’explotació del bar del Centre Cívic, 
ubicat en el Centre Cultural La Fàbrica, mitjançant procediment obert. 
 
Segon. Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini 
de 20 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona. L’anunci 
també es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
En matèria d’hisenda 
 
12.- Atorgament d’ajuts a favor de famílies participants del programa ‘Nens en 
moviment’ (Exp. X952/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i l’Institut Català de la Salut (ICS) organitzen 
conjuntament el programa “Nens en Moviment” adreçat a infants d’edats compreses entre 
els 8 i els 11 anys amb sobrepès o obesitat i les seves famílies, que té per objectiu ajudar-
los a adquirir conceptes bàsics sobre alimentació saludable, a incrementar el temps que 
dediquen a l’activitat física i a augmentar la seva autoestima. 
 
2. El curs 2016-2017 el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Celrà va iniciar aquest 
programa amb infants i famílies residents a la seva àrea d’influència. El programa que està 
prestat per professionals expressament formats per desenvolupar-lo i s’organitza 
mitjançant el treball grupal, amb les famílies per una banda i els infants per l’altra. 
 
3. Des del CAP Celrà demanen col·laboració als ajuntaments per tal d’impulsar l’activitat 
física dels infants participants al programa, amb l’aportació d’una subvenció destinada a 
sufragar la despesa derivada de la realització d’un esport durant un curs escolar. 
 
4. En data 30 d’octubre de 2018, la tècnica  ha emès un informe en el que es detallen les 
dades de les famílies celranenques que enguany participen del programa “Nens en 
Moviment”, l’activitat que fa cada infant i el seu cost. 
 
5. En data 31 d’octubre de 2018, el regidor de serveis socials ha emès una proposta de 
concessió d’una subvenció per import total de 1.063 euros a favor de les famílies de Celrà 
que participen en el Programa de “Nens en Moviment” , per tal de sufragar el 90% de la 
despesa derivada de la realització d’una activitat física per part dels seus fills i filles, durant 
el curs 18-19, a Celrà. 
 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta 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 



 

  
 

 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 1.063 euros a favor de les quatre 
famílies que participen enguany del programa Nens en Moviment, amb la finalitat de reduir 
el cost de la realització de les activitats per part dels infants beneficiaris dels ajuts, tal com 
es detalla a continuació. 
 
 
Nom Pare/Mare 

 
DNI 

 
Adreça 

 
Nom de l’infant 

 
Activitat 

Import 
ajut 

(…) (…) (…) (…) Bàsquet 
 
279 € 

(…) (…) (…) (…) Bàsquet 
 
279€ 

(…) (…) (…) (…) Bàsquet 
 
279€ 

(…) (…) (…) (…) Tennis  
 

 
226€ 

 
 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores de les 
activitats esportives durant la temporada 18-19, amb la finalitat de reduir la despesa que 
assumeix la família, tal com es detalla a continuació: 
 
- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF (…) i domicili carrer Pins d’en Ros s/n de 

Celrà: 837 euros a destinar 3 infants beneficiaris.  
 
- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions al C/Pins d’en 

Ros s/n de Celrà: 226 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 
 

 
Tercer. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta 
del 80% de la subvenció concedida a cada entitat: 

• Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada 
s’hagi justificat correctament la subvenció. 

 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.2311.48000 
“Ajudes a famílies” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2018. 

 
Cinquè. L’entitat endossatària de l’ajut haurà de presentar la documentació justificativa 
següent: 
 

 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. 

 Les dades de l’infant beneficiari a qui se li ha aplicat la minoració del cost de 
l’activitat realitzada, amb el detall de  l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

 El mateix certificat haurà d’especificar si s’ha obtingut altres subvencions per la 
mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques 
o privades.  

 
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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
13. Atorgament d’una subvenció per l’organització de la Festa del barri de Sant 
Feliu 2018 (Exp. X949/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 25 d’octubre de 2018, registre d’entrada municipal 5805 la Comissió de Festes 
del barri Sant Feliu i Veïns de Celrà va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic 
per la realització de la Revetlla de Sant Feliu 2018, presentant la documentació justificativa 
de les despeses i ingressos de la Revetlla de Sant Feliu 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 Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns per 
import de 1.919,17€. 
 
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, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import 
de 1.919,17€ a favor de l’entitat Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns de Celrà, 
amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Sant Feliu, 6, 2n, 3a de 
17460 Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades de la celebració de la Revetlla de Sant 
Feliu 2018.  
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48001 
‘Comissió de festes de barris’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2018. 
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. 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. 

2. 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.  



 

  
 

 

3. 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. 

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

5. 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. 

  
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 les 
subvencions atorgades 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 interessada, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
14. Atorgament d’una subvenció a favor de l’escola l’Aulet per impulsar el 
programa de reutilització de llibres de text pel curs 2018-19 (Exp. X955/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. El Departament d’Ensenyament havia impulsat el programa cooperatiu per al foment de 
reutilització de llibres de text. La finalitat d’aquest programa era facilitar, de manera 
cooperativa i mitjançant la conservació i reutilització, llibres de text de diferents 
matèries i assignatures a l’alumnat que cursa l’educació obligatòria en els centres 
docents de Catalunya sufragats amb fons públics que s’hi volguessin acollir. 

 
Els principals objectius del programa són la reducció de la despesa familiar en concepte 
de llibres de text, garantir la igualtat d’oportunitats i condicions d’escolarització a tot 
l’alumnat, fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte pel bé 
comú, i promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos educant per un 
consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic. 

 
2. Des del curs 2005-2006 i durant alguns cursos, el Departament d’Ensenyament va 

atorgar un ajut econòmic als centres que s’acollien al programa per tal d’adquirir llibres 
de text amb la finalitat d’organitzar la seva conservació i reutilització en cursos 
posteriors. 

 
D’aquesta manera, els llibres de text són de propietat del centre i la utilització dels 
mateixos, es fa mitjançant préstec a l’alumnat, que ha de retornar els llibres a final de 
curs. 
 
Amb l’ajut econòmic del Departament d’Ensenyament sumat a l’import que ingressen 
les famílies en concepte de préstec dels llibres, el centre podia substituir aquells llibres 
que estiguessin molt deteriorats i adquirir els llibres de més que calguessin per al nou 
alumnat, a més d’adquirir els llibres nous per tot l’alumnat corresponent, cada vegada 
que l’editorial canviï un llibre. 

 
3. Els darrers anys el Departament d’Ensenyament no ha convocat aquests ajuts i pel curs 

2018-2019 tampoc té previst obrir convocatòria pública de subvencions als centres 
educatius per aquest  Programa. 

 



 

  
 

 

4. L’Ajuntament de Celrà té la voluntat de treballar per assolir els principals objectius del 
Programa de Reutilització de llibres esmentats, avançant el foment de la igualtat 
d’oportunitats i el consum responsable i sostenible que promocioni l’ús racional dels 
recursos educatius. 

 
A tal efecte, l’Ajuntament de Celrà ha concedit des del curs escolar 2012-2013, una 
subvenció a les escoles de Celrà,  destinada al Projecte de Reutilització de Llibres de 
Text, sempre que les escoles ho han sol·licitat, ja que amb la quota que assumeixen les 
famílies no arriben a cobrir tota la despesa. 

 
5. Per al curs escolar 2018-2019, l’Escola l’Aulet continua sol·licitant la subvenció per al 

projecte de Reutilització de Llibres ja que en els darrers anys l’escola ha crescut i molts 
cursos han passat de ser d’una línia a dues, i cada any cal adquirir els llibres pels 
alumnes de la nova línia. 

 
En data 25 d’octubre de 2018, registre d’entrada municipal E2018005802, l’escola 
L’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per a aquest projecte. 

 
6. En data 30 d’octubre de 2018 regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 

d’una subvenció de 1.500 euros a favor de l’Escola l’Aulet, per tal d’impulsar l’aplicació 
del programa de reutilització de llibres de text per al curs 2018-2019, sufragant part de 
la despesa que se’n derivi. 
 

7. Ha emès informe la Secretaria, el qual consta 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; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i el Real Decret 887/06, 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 
 

ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 1.500 euros a favor de l’escola l’Aulet amb 
CIF (…), adreça Ctra. de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), amb la 
finalitat d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització de llibres de text per al curs 2018-
2019, sufragant part de la despesa que se’n derivi. 

 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. 

• El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 

 
Tercer. 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’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a les que s’ha 



 

  
 

 

destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives 
de la despesa realitzada. 

 
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. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser 

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

6. 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. 

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 76. 3231.48001  
“Programa reutilització, proj. Educatiu escola l’Aulet” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2018. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 

 
 
15. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació Catalana d’Amics del 
Poble Saharauí (expedient X962/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Catalana d’Amics del poble Saharauí de Girona (ACAPS Girona) porta a 
terme una important tasca social, liderant la defensa dels drets humans individuals i 
col·lectius del poble saharauí i promovent projectes d’assistència humanitària i programes 
de cooperació, desenvolupament i sensibilització envers la causa saharauí. 
 
2. En data 24 d’octubre de 2018, registre d’entrada municipal E2018005776, l’ACAPS 
Girona amb CIF  (…), ha sol·licitat a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per tal de 
sufragar la despesa derivada de la inscripció al casal de l’infant saharauí acollit per una 
família de Celrà durant l’estiu del 2018. 
 
Juntament amb la sol·licitud, ACAPS Girona aporta la factura justificativa de la despesa i el 
justificant de pagament d’aquesta factura, un certificat signat per la presidenta i la 



 

  
 

 

secretaria de l’entitat acreditatiu que l’infant sahrauí acollit a Celrà ha assistit a un casal 
d’estiu organitzat al municipi, conforme no han rebut altres subvencions per a la mateixa 
finalitat i conforme estan al corrent de les obligacions tributaries. 
 
3. La regidora de Compromís Nacional i Internacional ha emès una proposta per tal de 
contribuir a la causa de l’ACAPS, proposant la concessió d’una subvenció per import de 345 
euros a favor d’aquesta entitat per tal de sufragar la despesa derivada de la inscripció a un 
casal d’estiu de Celrà, durant el mes de juliol de 2018, d’un l’infant acollit per una família 
de Celrà. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta 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 

 
 

ACORD  
 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
345 euros a favor de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí (ACAPS) de Girona, 
amb CIF (…), adreça al Carrer Mestre Civil, 3 de Girona, i  adreça electrònica a efectes de 
notificacions (…), a fi de sufragar la despesa derivada de la inscripció a un casal d’estiu  
organitzat a Celrà, durant el mes de juliol de 2018, d’un  
 
infant acollit per una família de Celrà, dins la campanya “Vacances en Pau” que gestiona 
l’ACAPS. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 “Fons 
de Solidaritat i Cooperació”  del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2018. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
16. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no inclòs en l’ordre del dia i que correspon a l’assumpte següent: la resolució del  



 

  
 

 

contracte administratiu d’obra per a la construcció d’una nau per a la brigada municipal. 
S’aprova per unanimitat la urgència. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.  Per acord de Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 16 de gener de 2018, es 
va adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra consistent en la construcció d’una nau 
per a la brigada municipal a favor de l’empresa Construccions Jordi Riera, SL per un import 
de 108.181,44 €, euros IVA Exclòs (130.899,54 € IVA inclòs), amb un termini d’execució 
de sis mesos. Aquesta empresa va constituir garantia definitiva del contracte mitjançant 
aval número (…) del Banc Sabadell per import de 5.409,07 Euros. Contracte que es va 
formalitzar en document administratiu en data 1 de febrer de 2018. 
 
2. En data 22 d’octubre de 2018 l’arquitecta municipal, com a directora de l’obra, emet 
informe en el sentit següent: 

 
ANTECEDENTS 
 
En data 7 de novembre de 2017, per Junta de Govern local, s’aprova el Plec de 
Clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació per a l’adjudicació 
del contracte d’obres de la Nau de la Brigada. 
 
En data 1 de febrer de 2018, per acord de Junta de Govern, es va adjudicar el 
contracte d’obres de la Nau de la Brigada a favor de l’empresa Construcciones Jordi 
Riera SL, per import de 108.181,44 € (Iva exclòs) i 130.899,54 € (Iva inclòs). 
Les obres es van iniciar en data 7 de març de 2018. 
 
Segons el contracte signat amb l'Ajuntament, el termini d'acabament de les obres 
és de 6 mesos de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, 
per tan el termini d’acabament de les obres era el 7 de setembre de 2018. 
 
Des de la data 30 d’agost de 2018 les obres es troben aparentment aturades i 
sense moviment. 
 
En data 2 d’octubre de 2018 es comprova que les obres segueixen sense acabar-se 
i falta per executar aproximadament un 40% de l’obra. 
 
A. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons l’acta de replanteig de les obres signada la data d’inici de les obres va ser 7 
de març de 2018. 
Segons el punt 7 del Plec de Clàusules administratives particulars el termini 
d'execució del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. El termini màxim d’execució ha 
de ser el 7 de setembre de 2018. 
 
Es va justificar el retard d’un mes per problemes amb els prefabricats de formigó 
justificats per la direcció facultativa, les obres haurien d’haver conclòs el dia 7 
d’octubre de 2018. 
A data d’avui es porten 15 dies de retard en l’entrega dels treballs. 
 
S’ha consultat els deutes amb la Seguretat Social i l’empresa Construcciones Jordi 
Riera SL, es troba en situació de deute, i per tan és un supòsit de resolució de 
contracte d’acord amb la clàusula 41 del Plec de Clàusules. 
 
B. CONCLUSIONS 
Es proposa la resolució del contracte d’obres de la Nau de la Brigada a l’empresa 
Construcciones Jordi Riera SL per incompliment de termini i per estar en situació de 



 

  
 

 

deute amb la Seguretat Social, i es fa constar de forma expressa que aquest 
incompliment és imputable íntegrament al contractista. 
És el que s’informa pels efectes oportuns. 

 
3.- En fase d’execució del contracte, a la vista de l’informe emès per l’arquitecta municipal 
de data 22 d’octubre de 2018, i consultat la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
l’Agència Tributària, es constata que no es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
4.- En data 23 d’octubre de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia 801/2018, es va incoar 
procediment de resolució d’aquest contracte administratiu pel fet d’incórrer en una causa 
de prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulada a l’article 60 TRLCSP, 
concretament, no estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social. 
 
En la mateixa resolució s’instava a la direcció de l’obra perquè emetés informe sobre els 
danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament per resolució del contracte per incompliment 
culpable del contractista. 
Resolució que va ésser notificada a l’empresa Construccions Jordi Riera, SL (registre sortida 
municipal número 2480/2018, del dia 24 d’octubre de 2018).  
Durant el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap al·legació per part de l’empresa. 
 
5. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre les consideracions jurídiques a 
tenir en compte i el procediment a seguir, el qual serveix de motivació a aquest acord. 
 
També a emès informe l’arquitecta municipal sobre els danys i perjudicis ocasionats per a 
l’Ajuntament per resolució del contracte per incompliment culpable del contractista, 
valorats en 2.713,81 Euros. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, va entrar en vigor el 
dia 9 de març de 2018. De conformitat amb el que disposa la seva Disposició Transitòria 
primera els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regiran per la normativa anterior. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat 
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tal i com és el supòsit, es regiran, en quan als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, 
per la normativa anterior. 

 
És per la qual cosa, que per a la resolució d’aquest contracte administratiu es regirà pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 
2.- L’article 223.h) del TRLCSP disposa que és causa de resolució del contracte les 
establertes expressament en el contracte. 
I el plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte preveu de forma 
expressa, en la seva clàusula 41, que es causa de resolució del contracte el fet d’incórrer el 
contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’Administració 
Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP. I també quan, posteriorment a l’atorgament 
de l’adjudicació, l’adjudicatari incorri en alguna de les prohibicions de contractació. 
 
L’article 60.d) del TRLCSP disposa com una causa de prohibició per a contractar amb 
l’Administració no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 
I indicant de forma expressa la clàusula 41 que en tot cas, en el supòsit de resolució del 
contracte per causa imputable al contractista s’estarà a les determinacions de l’article 
225.3 del TRLCSP. I aquest precepte ens indica que quan el contracte es resolgui per 
incompliment culpable del contractista, aquesta haurà d’indemnitzar a l’Administració dels 



 

  
 

 

danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la 
garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la  
responsabilitat del contractista en allò que es refereix a l’import que excedeixi del de la 
garantia incautada. 
 
3. La prerrogativa de resolució dels contractes administratius es reconeix en la legislació de 
contractes del sector públic a favor de l'Administració, segons estableix l'article 210 del 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-. I també l'article 114.1 del Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les Disposicions Legals Vigents 
en matèria de Règim Local –TRRL-, que prescriu que l'òrgan de l'Entitat local competent 
per contractar segons la Llei ostenta també la prerrogativa d'acordar la seva resolució dins 
dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats legalment. 
 
4. Així mateix, i segons disposa l'article 239.1 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –
TRLCSP-, la resolució del contracte d'obres donarà lloc a la “comprovació, mesurament i 
liquidació de les obres realitzades conforme al projecte, fixant els saldos pertinents a favor 
o en contra del contractista”, “especificant les que siguin de rebut i fixant els saldos 
pertinents en favor o en contra del contractista”, (art. 172 RGLCSP). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i el Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

 
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l'anterior i en virtut de la present, atenent les circumstàncies concurrents en el 
present expedient la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
PRIMER. Resoldre el contracte administratiu d’obra per a la construcció d’una nau per a la 
brigada municipal, adjudicat en data 16 de gener de 2018, a favor de l’empresa 
Construccions Jordi Riera, SL per un import de 108.181,44 € euros IVA Exclòs (130.899,54 
€ IVA inclòs), i per la causa següent: incórrer en una causa de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulada a l’article 60 TRLCSP, concretament, no estar al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
SEGON. Procedir a la incautació de la garantia definitiva per import de 2.713,81 Euros, de 
conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal. A tal efecte, caldrà donar audiència a 
l’empresa i a l’entitat avalista. Un cop transcorregut aquest període d’audiència, mitjançant 
decret d’alcaldia es resoldrà sobre la seva incautació.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Jordi Riera, SL. 

 
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 



 

  
 

 

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