
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:6/2019  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 2 d’abril de 2019 
Horari: de 19:00 hores a 19:40 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:00 hores del dia 2 d´abril 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 
19 de març de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19 de 
març de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Aprovació de l’annex del Projecte d’obra ordinària titulat ’Reforma de la Torre 
Desvern de Celrà’, relatiu a la reforma del nucli de comunicacions i part de la 
coberta de la torre Desvern (Expedient X222/19). 
 

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). 
S’ha elaborat un annex al projecte d’obra referent a la reforma del nucli de comunicacions i 
part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà. 
 
L’arquitecte Sr. Ramón Ripoll Masferrer ha redactat un annex d’aquest projecte d’obra 
ordinària de la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern 
de Celrà, amb un pressupost total d’execució per contracte 214.199,45 Euros, IVA exclòs 
(259.181,34 Euros, IVA inclòs), amb dues fases: 
 

Fase 1: on es preveu executar els capítols de moviments de terres i part 
d’enderrocs, d’estructura, part del capítol de paleteria, part del capítol 
d’instal·lacions i la part corresponent de seguretat i salut, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 73.779,75 Euros, IVA exclòs (89.273,50 Euros, IVA 
inclòs). 
Fase 2: on es preveu el desmuntatge de la coberta i dels murs actuals de la zona 
del nucli de comunicacions, la realització de l’excavació per a la fonamentació del 
nucli de l’ascensor, els replans de les diferents plantes i l’escala des de planta baixa 
fins a plata segona. S’executarà la part de paleteria de connexió dels replans amb 
les diferents plantes. També es preveu fer la part d’instal·lacions corresponents a 
reserves de passos i previsió de conductes que s’han de resoldre en aquest àmbit, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 140.419,70 Euros, IVA exclòs 
(169.907,84 Euros, IVA inclòs). 

 
Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal indicant de forma expressa que aquesta 
actuació s’engloba dins del projecte aprovat definitivament titulat reforma de la Torre 
Desvern de Celrà. 
 
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 l’annex del projecte d’obra ordinària municipal titulat reforma del nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà, redactat per l’arquitecte 
Sr. Ramón Ripoll Masferrer, amb un pressupost total d’execució per contracte 214.199,45 
Euros, IVA exclòs (259.181,34 Euros, IVA inclòs), amb dues fases: 
 

Fase 1: on es preveu executar els capítols de moviments de terres i part 
d’enderrocs, d’estructura, part del capítol de paleteria, part del capítol 
d’instal·lacions i la part corresponent de seguretat i salut, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 73.779,75 Euros, IVA exclòs (89.273,50 Euros, IVA 
inclòs). 
 
Fase 2: on es preveu el desmuntatge de la coberta i dels murs actuals de la zona 
del nucli de comunicacions, la realització de l’excavació per a la fonamentació del 
nucli de l’ascensor, els replans de les diferents plantes i l’escala des de planta baixa 
fins a plata segona. S’executarà la part de paleteria de connexió dels replans amb 
les diferents plantes. També es preveu fer la part d’instal·lacions corresponents a 
reserves de passos i previsió de conductes que s’han de resoldre en aquest àmbit, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 140.419,70 Euros, IVA exclòs 
(169.907,84 Euros, IVA inclòs). 

 
 
 



 

  
 

 

 
3. Adjudicació del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic del municipi de Celrà, mitjançant procediment obert 
(expedient X72/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte administratiu del 
servei de manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà, 
amb un pressupost base de licitació de 120.934.90 euros, IVA inclòs (99.946,20 Euros, 
IVA exclòs) per a 4 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. 
 
2.- 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 15 de 
febrer 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 4 de març de 
2019. 
 
3.- Han presentat oferta els licitadors següents:  
 

Empresa Núm. Registre 
d’entrada municipal 

Data Registre 
d’entrada municipal 

ETRABONAL, S.A. E2019001347 04/03/2019 
SECE, S.A. E2019001348 04/03/2019 
PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. E2019001352 04/03/2019 

 
4.- El dia 6 de març de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i, un 
cop revisat, es comprova que els tres licitadors han presentat la documentació del Sobre A 
correctament. 
 
5.- El dia 12 de març 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. Aquesta documentació es va lliurar als tècnics municipals perquè la 
valoressin de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
6.- En data 14 de març de 2019, la mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre C, -
proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica-. Prèviament, es va llegir l’informe del cap de l’àrea de serveis municipals 
relatiu als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obtenint les empreses 
licitadores la puntuació següent:  

 

Criteris que depenen d’un judici de valor (20%) ETRABONAL, 
S.A, SECE, S.A. PROVEÏMENTS 

D’AIGUA, S.A. 
Inspeccions periòdiques amb EIC (màx.2punts) 0,5 2 2 
Control i unificació de les enceses dels quadres (màx. 2 punts) 0,5 2 2 
Estat i neteja dels punts de llum (màx. 2 punts)   0,5 2 2 
Estat i neteja d’armaris i quadres (màx. 2 punts) 0,5 2 2 
Numeració física dels punts de llum (màx. 2 punts) 0,5 2 2 

Puntuació total criteris subjectius (màxim 10 punts)  2,5 10 10 
 
7.- Un cop descarregat i valorat el contingut dels sobres C-criteris avaluables de forma 
automàtica, les empreses licitadores han obtingut la puntuació següent: 
 
 
 



 

  
 

 

Criteri 1 - preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda ha estat la 
següent: 
 

Licitador 
Import  oferta 
€  (IVA exclòs)  

-4 anys- 
IVA Import oferta 

€  (IVA inclòs) 

puntuació 
oferta € 
10 punts 

ETRABONAL, S.A. 94.948,88 19.939,26 114.888,14 9,88 € 
SECE, S.A. 94.948,89 19.939,27 114.888,16 9,88 € 
PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. 93.800,00   19.698,00 113.498,00 10,00 € 

 
Criteri 2 - criteri social de formació del personal adscrit a l’execució del contracte: 
 

Licitador Hores de formació 
anuals 

Puntuació criteri 2 
(màxim 10 punts) 

ETRABONAL, S.A. 25 10 
SECE, S.A. 25 10 
PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. 25 10 

 
Criteri 3 – criteri de valoració en els preus oferts per a treballs addicionals (0,10 punts per 
cada 10% de baixa en algun preu o en un 10% d’increment de descompte sobre 
alguna de les famílies de materials): 
 

Licitador Puntuació criteri 3 
(màxim 10 punts) 

ETRABONAL, S.A. 9,000 € 
SECE, S.A. 9,798 € 
PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. 7,656 € 

 
Criteri 4 – criteri de valoració per punts de llum a disposició de l’Ajuntament: 
 

Licitador 

1 punt per cada unitat de 
substitució o ampliació d’un 

punt de llum dels previstos en el 
PPTP 

Puntuació criteri 4 
(màxim 5 punts) 

ETRABONAL, S.A. 0 0  
SECE, S.A. 3 unitats de substitució o ampliació 3 
PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. 5 unitats de substitució o ampliació 5 

 
Criteri 5 – criteri de valoració per disponibilitat d’hores de treball d’un equip: 
 

Licitador Hores de treball d’un equip   Puntuació criteri 5 
(màxim 5 punts) 

ETRABONAL, S.A. 0 0 
SECE, S.A. 40 hores de disponibilitat d'hores de 

treball 5 

PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. 40 hores de disponibilitat d'hores de 
treball 5 

 
 
 



 

  
 

 

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

Licitador 
1 - preu 

ofert (fins a 
10 punts) 

2 - criteri 
social de 

formació del 
personal 
adscrit a 

l’execució del 
contracte 
(fins a 10 

punts) 

3 – criteri de 
valoració en 

els preus 
oferts per a 

treballs 
addicionals 
(fins a 10 

punts) 

4 – criteri de 
valoració per 
punts de llum 
a disposició 

de 
l’Ajuntament 

(fins a 5 
punts) 

5 – criteri de 
valoració per 
disponibilitat 
d’hores de 
treball d’un 
equip (fins a 

5 punts) 

Puntuació 
total 

(màxim 
40 punts) 

ETRABONAL, S.A. 9,88 10 9 0 0 28,880   

SECE, S.A. 9,88 10 9,798 3 5 37,678 
PROVEÏMENTS 
D’AIGUA, S.A. 10 10 7,656 5 5 37,656   

 
I la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent (màxim 50 punts):  

 
 
 
 
 
 
 
Per tot això, la mesa de contractació va acordar:  
 

1. Classificar les empreses per ordre decreixent de puntuació: 
1. Sece, S.A.  
2. Proveïments d’aigua, S.A. 
3. Etra Bonal S.A. 

 
2. Sol·licitar a l’empresa SECE, S.A., que ha quedat classificada 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. 
(...) 

 
8.- El dia 20 de març de 2019, registre de sortida municipal número S2019000729, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Sociedad 
Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (Sece, S.A.), indicant-li quina era la 
documentació que havia de presentar (un cop haver consultat el RELI) 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. Notificació rebuda per l’empresa el mateix dia 20 de març de 2019. 
 
9.- En data 28 de març de 2019, registres d’entrada municipal números E2019001982 i 
E201900, l’empresa presenta la documentació dins el termini establert i acredita haver 
constituït la garantia definitiva per import de 4.747,44€ mitjançant aval formalitzat amb 
Avalis de Catalunya. S.G.R.  
 
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. 

Licitador Puntuació criteris 
judici valor 

Puntuació criteris 
automàtics TOTAL 

ETRABONAL, S.A. 2,5 28,880   31,380  
SECE, S.A. 10 37,678   47,678   
PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. 10 37,656   47,656   



 

  
 

 

 
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 de manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic del municipi de Celrà , a favor de l l’empresa Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas, S.A. (Sece, S.A) amb domicili al Carrer  Rosselló i Porcell, 21 
planta 15 de 08016 Barcelona i amb CIF (...) per un import de 94.948,89 euros, IVA exclòs 
(114.888,16 euros, IVA inclòs), corresponent a quatre 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 
80.1650.21000 ‘Xarxa enllumenat públic’ 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. 

 
 
 



 

  
 

 

4. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la concessió del servei de 
les instal•lacions de la piscina municipal de Celrà, i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert (Expedient X393/2019). 
 

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 el contracte 
administratiu de concessió de serveis de les instal·lacions de les piscines municipals de 
Celrà, en virtut del Decret d’Alcaldia 312/2019. 
 
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
  
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa dels tècnics municipals i l’informe de la 
Secretària 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. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
3.- Estem davant un contracte de concessió de serveis, als efectes del que disposa l’article 
15 i 284 a 27 de la LCSP, tenint caràcter administratiu d’acord amb el que disposa l’article 
25.1.a) de la citada Llei i adjudicant-se mitjançant procediment obert, d’acord amb 
l’establert en l’article 131 de la citada Llei. 

 
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 i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu de concessió 
de serveis per a la gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert d’aquest contracte administratiu. 



 

  
 

 

 
En els plecs es detallen les condicions i característiques de la concessió de serveis, així 
com el termini de duració del contracte. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci 
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 26 dies 
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de 
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 158 i concordants de la 
LCSP. 
 
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació i 

regidor d’esports. 
 Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sr. Jordi  Trull Juanmiquel, Cap de serveis públics municipals. 
Sra. Anna Paretas Suarez, tècnica d’esports. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica 
 

 
5. Adjudicació contracte menor d’obres per la reforma de la climatització de 
l’Escola Municipal de Dansa amb la instal·lació d’una bomba de calor (Expedient 
x249/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’enginyer municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
reforma de la climatització de l’escola municipal de dansa amb la instal·lació d’una bomba 
de calor. 
 
Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, les quals han presentat les ofertes 
econòmiques següents:  
 
Empresa Registre 

entrada 
número 

Registre 
entrada data 

Import IVA 
exclòs 

Import IVA 
inclòs 

Instal·lacions Celrà, S.L. 1958 27/3/19 31.101,77€ 37.633,14€ 
Instal·lacions Santi (…) 1977 27/3/19 29.325,25€ 35.483,55€ 
Instal·lacions Francesc (…) 1997 28/3/19 27.136,48€ 32.835,13€ 
 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Instal·lacions Francesc (Francesc Pajares Rodriguez), 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 climatització de l’escola municipal de 
dansa amb la instal·lació d’una bomba de calor a favor de l’empresa Instal·lacions Francesc 
(…), amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Pins d’en Ros, Edific PortLligat, Local 14 de 
Celrà 17460, per un import de 27.136,47 euros, IVA exclòs (32.835,13 euros, IVA inclòs), 
de conformitat amb l’oferta econòmica. 
 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 15 de maig de 
2019. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 77.3260.62700 
‘Inversions Escola Municipal de Dansa’ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió del Sr. Jordi Güell, enginyer municipal, 
que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les tres empreses licitadores 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. 

 
 



 

  
 

 

6. Adjudicació d’un contracte menor obres per substitució de tres finestres a 
l’Ajuntament de Celrà (Expedient X182/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
substitució de tres finestres de l’edifici de l’Ajuntament per finestres d’acer amb trencament 
de pont tèrmic i fulla batent. 
 
Es va sol·licitar pressupost a Obres i Construccions Celrà, S.L. la qual ha presentat la seva 
oferta econòmica per import de 7.125,00 euros, IVA exclòs (8.621,25 euros, IVA inclòs). 
 
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 substitució de tres finestres de 
l’edifici de l’Ajuntament per finestres d’acer amb trencament de pont tèrmic i fulla batent a 
favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., amb NIF núm. (…), amb domicili al 
carrer Parets, 7 de Celrà 17460, per un import de 7.125,00 euros, IVA exclòs (8.621,25 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica. 
 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 15 de maig de 
2019. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 11.9330.63200 
‘Rehabilitació i millora d’equipaments municipals’ del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2019. 
 



 

  
 

 

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, 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. 

 
 
7. Adjudicació d’un contracte privat de sardanes i ball de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Selvatana (Expedient X333/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes i espectacles durant la 
Festa Major de Celrà 2019. 
 
2. En data 18 de març de 2019, 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. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, per 
a la realització d’una audició de sardanes a les 12.30h i a les 17h i un concert i ball a les 
19h a càrrec de l’Orquestra Selvatana per la Festa Major de Celrà, que es realitzarà el dia 5 
de maig de 2019 a les hores indicades al pavelló de les piscines, per un import de 5.372,00 
euros, IVA exclòs (6.500,12 euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, estem davant un contracte privat. 
 
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 el contracte per a la realització el dia 5 de maig de 2019 d’una audició 
de sardanes a les 12.30h i a les 17h i un concert i ball a les 19h a càrrec de l’Orquestra 
Selvatana per la Festa Major de Celrà, a favor de l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, 
amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació c/Joaquim Vayreda, 65, entl-D, per un import 
de 5.372,00 euros, IVA exclòs (6.500,12 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 “Festes populars i altres esdeveniments”, 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.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8. Nomenament de representant a la comissió de garanties d’admissió 
(expedient X372/2019). 
 

D’acord amb el decret 75/2007, de 27 de març, publicat al DOGC Núm. 4852, de 29 de 
març de 2007, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, i atès que en el municipi de Celrà existeix més 
d’una escola, des dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament han considerat 
oportú la constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària. 
 
En data 25 de març de 2019, registre d’entrada municipal número E2019001904, el Sr. 
(...), Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, ha sol·licitat a 
l’Ajuntament de Celrà la designació de la persona representant d’aquesta corporació en 
aquesta Comissió. 
 
Atès que procedeix designar un representant en aquesta Comissió; 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Designar les següents persones com a representants de l’Ajuntament de Celrà en la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària: 
 



 

  
 

 

- Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor d’Educació, com a titular. 
- Sra. (…), Tècnica d’Educació, com a suplent. 
 
Segon. Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament d’Educació. 

 
 
9. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a l’aprovació de la pròrroga de la concessió de la nau 
número 3 de propietat municipal per a la generació d’activitat econòmica (exp. 
505/2016). 
  
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 d’abril de 2017, es va adjudicar la nau 
industrial número 3, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a 
favor de Girona disseny tècnic, S.L. D’acord amb el pacte tercer del document de 
formalització de la concessió de domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar 
des del dia 7 d’abril de 2017. Per tant, finalitza el dia 6 d’abril de 2019. 
 
2. Prèvia sol·licitud de l’empresa Girona disseny tècnic, S.L., registre d’entrada municipal 
E2019002049 de data 2 d’abril de 2019, la tècnica de promoció econòmica ha emès 
informe favorable a la pròrroga de concessió, que consta en l’expedient. 
 
3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 7 d’abril de 2019 fins al dia 6 d’abril de 2020, inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el 
termini de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 7 d’abril de 2017. A la 
durada inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, 
les pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any fins a un màxim de 4 anys 
pròrrogues incloses, d’acord amb la clàusula V del plec.”. 
 
2. 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.  
 
3. 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 municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 3 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de Girona disseny tècnic, S.L., des del dia 7 d’abril 
de 2019 fins al dia 6 d’abril de 2020, inclòs. 
 



 

  
 

 

Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, el concessionari ha de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al tercer any, per import de 
350 euros/mes. 
 
Tercer. Notificar el present acord a Girona disseny tècnic, S.L., així com a la Tresoreria i a 
la Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
10. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
11. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
19:40 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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