
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 5/2019 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 19 de març de 2019 
Horari: de 19:30 hores a 20:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 19 de març de 2019, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
5 de març de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 de 
març de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
En matèria d’urbanisme 
 
2.- Concessió llicència urbanística per la reforma de coberta i distribució interior 
de planta sota coberta (expedient X311/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 12 de març de 2019, registre d’entrada municipal 1.608, el Sr. (…) en nom i 

representació de Can Gich Activitats d’Oci SL, sol·licita llicència urbanística per a la reforma 



 

  
 

 

de coberta i distribució interior de planta sotacoberta a l’habitatge Can Gich situat al 
paratge Palagret núm. 5 de Celrà. 
 

2. En data 15 de març de 2019, emet informe favorable l’arquitecta municipal,  també consta 
en l’expedient l’informe emès per la Secretària de la corporació. 

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

Refós de la Llei d'Urbanisme. 
2. Articles 48.3, 57 i 59.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística.  
3. 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. 
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
5. 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. 
6. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

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

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a Can Gich Activitats d’Oci SL amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la 
REFORMA DE COBERTA I DISTRIBUCIO INTERIOR DE PLANTA SOTACOBERTA a Can Gich al 
paratge Palagret núm. 5 de Celrà (referència cadastral núm. xxx), 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).  
Assumeix de coordinació de seguretat i salut. 
 
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: 
Es complirà amb l’article 37 del Pla Especial de Protecció del patrimoni de Celrà.  



 

  
 

 

 
Condicions Generals: 
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.  
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.  
La llicència no inclou la construcció de les tanques.  
La llicència no inclou la construcció de piscina.  
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 de Delimitació Definitiva i de Protecció del medi natural i del paisatge de 
les Gavarres. 
Els acabats i colors exteriors han d’ajustar-se a les textures i tonalitats pròpies i tradicionals de 
la zona. 
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 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. 
 
 

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: 52.345,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     1.701,21 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    2.023,21 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. Aprovació de la memòria valorada per al tancament del porxo de les piscines 
(exp. X945/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 6 de novembre de 2018, mitjançant decret d’alcaldia 810/2018, es va aprovar la 
memòria valorada per al tancament del porxo de les piscines de Celrà, redactada per 
l’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich Herreras, amb un pressupost total de 83.657,00 
€ IVA exclòs (101.224,97 € IVA inclòs), que incloïa dues actuacions, per una banda l’obra i 
l’altra la instal·lació de la climatització. 
 
L’arquitecta redactora de la memòria valorada ha presentat una modificació d’aquesta 
memòria, amb un pressupost total d’execució per contracte de 66.259,20 Euros, IVA exclòs 
(80.173,63 Euros, IVA inclòs) que, entre d’altres aspectes, ha suposat excloure la 
instal·lació de la climatització. 
 
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. 
 
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 la memòria valorada per al tancament del porxo de les 
piscines de Celrà, redactada per l’arquitecta municipal, amb un pressupost total d’execució 
per contracte de 66.259,20 Euros, IVA exclòs (80.173,63 Euros, IVA inclòs).  

 
 
4. Aprovació de la memòria valorada per a la instal·lació d’un sistema d’aire 
climatitzat a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà (exp. X244/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’enginyer municipal ha redactat una memòria valorada per a la reforma de la climatització de 
l’Escola de Dansa amb la instal·lació d’una bomba de calor i fred, amb un pressupost total de 
32.955,48 € IVA exclòs (39.876,13 € IVA inclòs). 
 
L’objecte d’aquesta memòria és climatitzar amb fred l’Escola de Dansa Municipal de Celrà per 
a millorar les condicions tèrmiques de l’escola durant els mesos d’estiu. 
 



 

  
 

 

 
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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’ adopció del següent 

 
ACORD 

 
Únic.- Aprovar la memòria valorada per a la reforma de la climatització de l’Escola municipal 
de Dansa de Celrà amb la instal·lació d’una bomba de calor i fred, redactada per l’enginyer 
municipal, amb un pressupost total de 32.955,48 €, IVA exclòs (39.876,13 €, IVA inclòs). 
 

 
5. Aprovació de la memòria valorada per l’envolvent escola Aulet Fase 8 (exp. 
X294/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha redactat una memòria valorada per a millores de l’envolvent tèrmica 
a l’escola l’Aulet de Celrà - Fase 8, amb un pressupost total de 61.655,71 € IVA exclòs 
(74.603,40 IVA inclòs). 
 
L’objecte d’aquesta memòria és la substitució d’un total de 63 obertures distribuïdes en 27 
obertures en planta baixa i 36 en planta primera. També preveu la instal·lació d’un conjunt de 
mampara per separar dos àmbits de la planta baixa de l’escola. 
 
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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
 

HE RESOLT 
 
Únic.- Aprovar la memòria valorada per a millores de l’envolvent tèrmica a l’escola l’Aulet de 
Celrà- Fase 8, redactada per l’arquitecta  municipal, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 61.655,71 € IVA exclòs (74.603,40 IVA inclòs). 

 
 
6. Aprovació de la modificació de l’annex del projecte d’obra ordinària de la nau 
de la brigada municipal de Celrà (expedient X64/2019). 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2017, es va 
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat Nau brigada municipal de Celrà, 
redactat per l’arquitecta municipal, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
115.702,07 Euros, IVA exclòs (139.999,50 Euros, IVA inclòs). 
L’obra es va adjudicar, es va iniciar la seva construcció i es va resoldre el contracte. 
Actualment l’obra està aturada. 
 
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2019, es va aprovar 
l’annex del projecte  d’obra ordinària titulat Nau brigada municipal de Celrà,  amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 39.805,93 Euros, IVA exclòs (48.165,93 
Euros, IVA inclòs). Es va dur a terme un procediment de licitació sense que empresa 
presentés cap oferta. 
L’arquitecta redactora del projecte ha presentat una modificació de l’annex al projecte 
d’obra, que incorpora algunes modificacions per poder finalitzar l’obra, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 45.473,84 Euros, IVA exclòs (55.023,35 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 nau 
brigada municipal de Celrà, redactat per l’arquitecta municipal, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 45.473,84 Euros, IVA exclòs (55.023,35 Euros, IVA inclòs). 

 
 
7. Aprovació definitiva de la numeració del polígon industrial (exp. X769/2018). 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 4 de setembre de 2019, es va 
aprovar inicialment la numeració del polígon industrial de Celrà. 
 
Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
número 244 de data 21 de desembre de 2018, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina 
web de la corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 20 dies hàbils, a 
comptar des de publicació de l’anunci en el BOP. I es va concedir als interessats un termini 
d’audiència per al·legar i presentar els documents i justificacions que estimessin pertinents. 

 



 

  
 

 

En data 15 de març de 2019 l’arquitecta informa favorablement sobre la proposta de les 
naus situades al carrer Creus, acceptant mantenir el número 1 sense les lletres i es rectifica 
una errada detectada en el Carrer Falgueres. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Acceptar les modificacions de numeració del carrer Creus i del carrer Falgueres i 
aprovar definitivament la numeració del polígon industrial de Celrà, de conformitat amb els 
plànols que s’adjunten com annex a aquest acord. 
 
Segon.- Fer públic aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el taulell 
d’anuncis i en l’e-tauler de la Corporació. 

 
 
En matèria de contractació i patrimoni. 
 
8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha regir l’obra 
consistent en el tancament del porxo de les piscines, i obrir la convocatòria per 
a contractar mitjançant procediment obert simplificat (expedient X329/2019). 
 

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 l’execució de la memòria tècnica titulada 
Tancament del porxo de les piscines de 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 l’execució de la memòria tècnica titulada Tancament 
del porxo de les piscines de Celrà, per import de 66.259,20 euros, IVA exclòs (80.173,63 
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 80.173,63 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.3423.62200 ‘Millores equipaments esportius’ 
del pressupost vigent de la corporació. 

 
 
9. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
l’obra consistent en l’envolvent escola Aulet Fase 8, i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert simplificat (expedient X330/2019). 
 

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 consistent en l’execució de la memòria tècnica titulada envolvent de 
l’escola Aulet de Celrà -Fase 8. 
 
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 consistent en l’execució de la memòria tècnica  titulada 
envolvent de l’escola Aulet de Celrà -Fase 8, per import de 61.655,71 euros, IVA exclòs 
(74.603,40 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 74.603,40 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries número 76.3210.62200 ‘Millores de l’envolvent 
tèrmic CEIP Aulet’ i 76.9330.62200 ‘Adequació equipaments ensenyament’ del pressupost 
vigent de la corporació. 
 
 

10. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
l’obra consistent en finalitzar els treballs de la nau de la brigada municipal, i 
obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat 
(expedient X336/2019). 
 

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 l’execució de l’annex del projecte d’obra ordinària 
titulat construcció de la nau de la brigada municipal i que consistirà en finalitzar els treballs 
de construcció d’aquesta nau. 
 
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 l’execució de l’annex del projecte d’obra ordinària 
titulat construcció de la nau de la brigada municipal i que consistirà en finalitzar els treballs 
de construcció d’aquesta nau, per import de 45.473,84 euros, IVA exclòs (55.023,35 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 55.023,35 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.9330.62200 ‘Nau brigades’ del pressupost 
vigent de la corporació. 

 
 
11. Adjudicació del contracte menor de serveis per la direcció d’obres i direcció 
d’execució de l’obra consistent en la construcció d’una rotonda a la cruïlla del 
Carrer Germans Sàbat i Ctra. de Juià (expedient X312/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei de 
direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d’una rotonda a la 
cruïlla del carrer Germans Sàbat i carretera de Juià de Celrà. 
 
2. L’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL ha presentat un pressupost per els 
serveis de direcció de les obres i coordinació de seguretat per import de 8.075,00 euros 
IVA exclòs (9.770,75 euros IVA inclòs). 
 
3. En data 13 de març de 2019, l’òrgan de contractació proposa l’adjudicació del contracte 
menor de serveis de direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut per a la construcció 
d’una rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat i carretera de Juià de Celrà a favor de 
l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, i motivant la necessitat del contracte 
on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, amb 
CIF (…) i domicili a l’Avinguda Països Catalans núm. 50 de Riudellots de la Selva, el 
contracte menor de serveis per a la direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut per a 
la construcció d’una rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat i carretera de Juià de 
Celrà, per un import de 8.075,00 euros IVA exclòs (9.770,75 euros IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.60982 “Rotonda carretera de Juià”, 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. Joana Argerich Herreras, 
arquitecta municipal, que exercirà les facultats de 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. 

 
 



 

  
 

 

12. Adjudicació del contracte del servei d’acompanyament, orientació i suport 
per a joves desocupats de Celrà - Projecte Quetzal – procediment obert - (Exp. 
X29/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de gener de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte administratiu de 
servei d’acompanyament, orientació i suport per a joves desocupats de Celrà – projecte 
quetzal-, amb un pressupost base de licitació de 113.660,43 euros (IVA inclòs) per a dos 
anys, 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. 
 
L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte es 
va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 17 de gener 
de 2019. 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 1 de febrer de 
2019. 

 
2. Han presentat oferta els licitadors següents:  
 

Empresa Registre entrada municipal Data entrada municipal 
Fundació SER.GI 690 31/01/2019 
Actiescola SLU 747 01/02/2019 
Projé Pitagora SL 748 01/02/2019 

 
3. El dia 5 de febrer de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i, un 
cop revisat, es va comprovar que els tres licitadors havien presentat correctament la 
documentació del Sobre A. 
 
4. El dia 8 de febrer de 2019 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del sobre 
B relatiu a la documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 
de valor. D’acord amb la clàusula 11, aquesta documentació es va lliurar als tècnics 
municipals perquè la valoressin de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
5. El dia 15 de febrer de 2019 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del 
sobre C, que havia de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica. Prèviament, es va llegir l’informe de la tècnica 
de Joventut relatiu als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obtenint les 
empreses licitadores la puntuació següent: 

 

Objectius Fundació 
SER.GI Actiescola Pitàgora 

1:orientar trajectòries educatives i futur professional 2,5 1 1 
2:potenciar habilitats 2,5 0 0 
3:espai de contacte i treball  2,5 2,5 2,5 
4:donar a conèixer ofertes 2,5 1 1 
5:imatge positiva 2,5 1 0 
6:millora coordinació agents 2,5 1 0 
7:oportunitat laboral  2,5 1 0 
8:conèixer realitat juvenil territori  2,5 0 0 
9:avaluació contínua del projecte i memòria anual 5 2,5 0 

Puntuació total criteris subjectius (màxim 25 punts)  25 10 4,5 
 

 



 

  
 

 

6. Tot seguit, es va procedir a l’obertura del sobre C, relatiu a la proposició econòmica i 
documentació tècnica amb criteris avaluables de forma automàtica. Un cop obert el sobre 
C, l’empresa licitadora va obtenir la puntuació següent: 
 
Criteri 1 - preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert 
ha estat la següent: 
 

Licitador Import  oferta €  (IVA 
exclòs) -2 anys- IVA Import oferta €  

(IVA inclòs) 

puntuació 
oferta € 
15 punts 

Fundació SER.GI 93.823,80 € --- --- 12,47 
Actiescola SLU 89.237,52 € 18.739,88 € 107.977,40 € 13,11 
Projé Pitagora SL 78.000,00 € 16.380,00 € 94.380,00 € 15 

 
 
Criteri 2. Criteri social de millora de condicions salarials: 
 

Licitador Percentatge d’increment  
del preu/hora 

Puntuació criteri 2 
(màxim 30 punts) 

Fundació SER.GI 33,65 % (14,14 €/hora) 30 
Actiescola SLU 20 % (12,70 €/hora) 30 
Projé Pitagora SL 15,31 % (12,20 €/hora) 20 

 
Criteri 3. Criteri social de formació del personal adscrit a l’execució del contracte: 
 

Licitador Hores de formació anuals Puntuació criteri 3 
(màxim 30 punts) 

Fundació SER.GI 32,50 h 30 
Actiescola SLU 23 h 30 
Projé Pitagora SL 23 h 30 

 
La puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automàtica és la següent: 
     

Criteris Fundació 
SER.GI Actiescola Pitàgora 

1: preu ofert (fins a 15 punts) 12,47 13,11 15 
2: criteri social millora condicions salarials (fins a 
30 punts) 30 30 20 

3: criteri social formació personal 
(fins a 30 punts) 30 30 30 

Puntuació total (màxim 75 punts) 72,47 73,11 65 

 
I la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent (màxim 100 
punts):  

 

Licitador Puntuació criteris 
judici valor 

Puntuació criteris 
automàtics TOTAL 

Fundació SER.GI 25 72,47 97,47 
Actiescola SLU 10 73,11 83,11 
Projé Pitagora SL 4,5 65 69,50 



 

  
 

 

Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

1. Classificar les empreses per ordre decreixent de puntuació: 
1. Fundació SER.GI 
2. Actiescola SLU 
3. Projé Pitagora SL 

 
2.  Sol·licitar a l’empresa Fundació SER.GI, que ha quedat en primer lloc, que 
en el termini de deu 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. 

 
7. El dia 25 de febrer de 2019, registre de sortida municipal número S2019000481, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Fundació de 
Servei Gironí de Pedagogia Social (Fundació SER.GI), indicant-li que havia de presentar 
aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre 
el requeriment electrònic per tal de procedir a l’adjudicació.  
 
8. En data 8 de març de 2019, registre d’entrada municipal número E2019001524, 
l’empresa presenta la documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la 
garantia definitiva per import de 4.691,19€ 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 susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la 
formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió 
de la notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 
cinc dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.  
 
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 del servei d’acompanyament, orientació i suport per a joves 
desocupats de Celrà – projecte Quetzal-, a favor de la Fundació de Servei Gironí de 
Pedagogia Social amb domicili al Passeig de Lluís Companys, 12 – Edifici Cent Llars de 
17003 Girona i amb CIF (…) per un import de 93.823,80 euros, IVA exclòs, corresponent a 
dos anys de contracte. 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, i per la proposta 
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 
50.3240.22799 formació de joves del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar a l’empresa adjudicatària del 
contracte perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte 
administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
13. Adjudicació del contracte menor de serveis per la senyalització de diferents 
carrers del municipi (expedient X314/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que són treballs de 
senyalització viària a diferents carrers del polígon industrial i al carrer Germans Sabat. 
 
2. Es va convidar l’empresa SPD GIRONA, SL perquè presentés  la seva oferta econòmica, i 
ha presentat la següent: 3.872,21 euros (IVA exclòs). 
 
3. En data 13 de març l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant l’adjudicació del 
contracte a l’empresa SPD GIRONA, SL motivant la necessitat del contracte on es justifica 
que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment 
o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 



 

  
 

 

les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa SPD GIRONA, SL, amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificació  al carrer Barcelona, 6-8 -17820 Banyoles-, el contracte menor de serveis per 
treballs de senyalització viària, per un import de 3.872,21 euros, IVA exclòs (4.685,38 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1330.21000 “Conservació, senyalització viària horitzontal i vertical”, del pressupost 
vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció 
municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del  gestor de serveis públics, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
En matèria d’hisenda 
 
14. Aprovació inicial del padró de la taxa de recollida d’escombraries 2019 (exp. 
X113/2019). 
 

És procedent aprovar el padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2019, 
d’acord amb l’annex de subjectes passius i quotes tributàries que consta a l’expedient, tramès 
pel Servei de Recaptació Municipal. 
 

• Concepte 025 Escombraries altres Comercials    per import de  6.070,41 € 
• Concepte 035 Escombraries disseminats i 
     altres  Domèstiques                       per import de  5.650,15 € 

       Import total           11.720,56 € 



 

  
 

 

 
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:  
 

ACORD 
 
Primer Aprovar inicialment el Padró Fiscal de la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2019, 
relatiu a disseminats i altres, d’acord amb la documentació facilitada pel servei de recaptació 
municipal que obra a l’expedient: 
 

Recollida d’escombraries import total:     11.720,56 €       61 rebuts   
 
Segon Sotmetre a un període d’informació pública d’un mes a partir de la publicació de l’edicte 
en el BOP de Girona, a l’etauler i en el taulell d’edictes de la Corporació, perquè qualsevol 
interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si escau, les reclamacions que es considerin 
oportunes.  
 
Si durant aquest període de temps no s’han presentat reclamacions, el padró s’entendrà 
definitivament aprovat. 

 
 
15. Aprovació de les liquidacions provisionals de les contribucions especials per 
a l’execució de l’obra reurbanització del carrer Legazpi de Celrà (expedient X 
884/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Per acord de Ple de data 13 de novembre de 2018, es va aprovar inicialment l’acord 
d’imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de “reurbanització del 
carrer Legazpi de Celrà” del qual se’n desprenen les següents dades : 
 
S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana dels 
immobles. 
 
El cost previst de l’obra es fixa en 257.222,61 Euros, IVA inclòs, i el cost suportat per 
l’Ajuntament és de 190.457,39 Euros, equivalent a un 74,04%.  
 
Costos a imputar: es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en seixanta-sis mil set 
cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims (66.765,32 €), equivalents al 25,96% 
del cost de l’obra. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada 
l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes 
del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les 
liquidacions que siguin necessàries. S’adjunta com a annex el repartiment per finques. 
 
Que durant el termini d’exposició al públic de l’esmentat expedient no es van presentar 
reclamacions, i en conseqüència va quedar elevat a definitiu. L’anunci d’aprovació definitiva  
es va publicar al Butlletí Oficial de la Província número 18, de 25 de gener de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Article 33 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 



 

  
 

 

2.- L’acord de Ple de data de 13 de novembre de 2018 que faculta a la Junta de Govern 
Local per a la pràctica i aprovació de les liquidacions resultants d’aquest acord, així com per 
a la resolució d’eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que siguin, i la fixació 
dels terminis de recaptació, un cop hagin estat aprovats definitivament. 
 
I d'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova 
per unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar les liquidacions provisionals individualitzades, en concepte de 
Contribucions Especials per a l’execució de l’obra de “reurbanització del carrer Legazpi de 
Celrà”, que importa la quantitat de seixanta-sis mil set cents seixanta-cinc euros amb 
trenta-dos cèntims (66.765,32 €), i que figura a l’Annex I d’aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar individualment a cada subjecte passiu la liquidació provisional en 
concepte de contribucions especials per l’obra abans esmentada i comunicar el present 
acord a la comptabilitat de la Corporació. 
 
Annex I: 
 

      % propietat Import liquidació 

1 25,16 7,74% 100,00% 5.165,17 

2 33,1 10,18% 100,00% 6.795,19 

3 23,08 7,10% 100,00% 4.738,16 

4 15,74 4,84% 100,00% 3.231,31 

5 23,35 7,18% 50,00% 2.396,79 

5 23,35 7,18% 50,00% 2.396,79 

6 23,34 7,18% 100,00% 4.791,53 

7 20,23 6,22% 100,00% 4.153,07 

8 22,85 7,03% 50,00% 2.345,47 

8 22,85 7,03% 50,00% 2.345,47 

9 25,8 7,93% 100,00% 5.296,55 

10 23,22 7,14% 100,00% 4.766,90 

11 22,65 6,96% 100,00% 4.649,88 

12 19,65 6,04% 50,00% 2.017,00 

12 19,65 6,04% 50,00% 2.017,00 

13 21,8 6,70% 100,00% 4.475,38 

14 25,25 7,76% 100,00% 5.183,64 

 
325,22 100,00% 

 
66.765,32 

(...) 
  

 
 



 

  
 

 

Els terminis de pagament d’aquestes liquidacions són els que segueixen: 
 
Terminis            Quota  % sobre import principal 
Un cop finalitzada l’obra  1a   25% 
4t mes de finalització de l’obra  2a   25% 
8è mes de finalització de l’obra  3a   25% 
12è mes de finalització de l’obra 4a   25% 
 
 
No obstant això, es podrà concedir a sol·licitud del subjecte passiu, aplaçaments o 
ajornaments en un període màxim de 5 anys, d’acord amb l’article 65 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària i els articles 44 a 54 del Reial Decret 939/2005, de 
29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
 

 
 
16. Atorgament subvenció per a la publicació del llibre ‘Petites històries del 
Celrà d’abans’ del Taller d’història de Celrà (exp. X319/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de gener de 2019, registre d’entrada municipal 204, el Sr. (…), en 
representació de l’entitat Taller d’Història de Celrà, va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un 
ajut econòmic per a la publicació del llibre ‘Petites històries del Celrà d’abans’.  
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de l’entitat Taller d’Història de Celrà, per import de 
1.500,00 €. 
 
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. Concedir una subvenció per import de 1.500,00 euros a favor de l’entitat Taller 
d’Història de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Ronda de 
Baix, 16 de Celrà, i amb adreça electrònica (…), a fi de sufragar les despeses derivades de 
la publicació del llibre ‘Petites històries del Celrà d’abans’ l’any 2019. 
 
Segon. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
  

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
50% de la subvenció concedida, que correspon al següent import: 500,00 euros 



 

  
 

 

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

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
“Aportació entitats cíviques i culturals” per a l’any 2019. 
 
Quart. 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 l'emblema 
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. 
   
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 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.  
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
En matèria de personal. 
 
17. Retribucions complementàries (exp. X6/2019). 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 10 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes de febrer, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 138,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 



 

  
 

 

2.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes de febrer, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 69,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 
3.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del butlletí d’informació municipal La Celranenca 
del mes de març per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar 
aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, segons queda acreditat en 
l’informe de la tècnica de cultura proposant el pagament de 250,00€ en concepte de 
complement de productivitat pel repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
4.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 6,75 
hores durant el mes de febrer de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament 
de 171,72 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
5.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 8,00 
hores durant el mes de febrer de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament 
de 196,96 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
6.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 7,50 
hores durant el mes de febrer de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament 
de 184,65 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   
 

A C O R D 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
138,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de març de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
69,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de març de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de març de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
171,72 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de març de 2019.  
  
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
196,96 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de març de 2019.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
184,65 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de març de 2019.  
 



 

  
 

 

Setè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació.  
 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

 
18. Aprovació d’un acord de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 
per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte 
singular Aula Empresa de l’Institut de Celrà (Exp. X805/2018). 
 

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 l’estudiant que s’indica a continuació pugui realitzar 
activitats d’aplicació pràctica a l’entitat col·laboradora següent: 
 

NOM DE 
L’ALUMNAT DNI / NIE ENTITAT 

COL·LABORADORA 
PERÍODE 

PRÀCTIQUES HORARI 

(…) (…) Residència Geriàtrica 
Sant Jordi 

De 21/3/2019 
a 12/6/2019 

Dc, dj i dv de 
10.00 a 14.00 h 

 
Vist el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, l’entitat 
col·laboradora, l’Ajuntament de Celrà i l’alumne 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 l’acord de col·laboració per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica 
relacionades amb el projecte singular Aula Empresa entre l’Institut de Celrà, l’entitat 
col·laboradora, l’Ajuntament de Celrà i l’alumne, que s’adjunta 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 el present acord a l’Institut de Celrà.  

 
 
19. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
20. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 



 

  
 

 

21. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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