
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 10/2019  
Caràcter: ordinària  
Convocatòria: primera 
Dia: 4 de juny de 2019 
Horari: de 14:00 hores a 14:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 14:00 hores del dia 4 de juny 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 en funcions 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde en funcions 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde en funcions 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde en funcions 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde en funcions 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
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 
21 de maig de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 21 de 
maig de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Llicència urbanística per a la instal·lació d’un aparell elevador (exp. 
x514/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 10 de maig de 2019,  registre d’entrada E2019002858,  la Sra. (…), en 
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT FELIU 8 DE CELRÀ, sol·licita 
llicència urbanística per a la instal·lació d’un aparell elevador en un edifici plurifamiliar 
situat al Carrer Sant Feliu núm. 8 de Celrà. 

 



 

  
 

 

2. En data 23 de maig de 2019, l’arquitecta municipal ha emès informe favorable.  
 

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 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

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

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

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

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

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT FELIU 8 DE CELRÀ amb NIF núm. 
(…) llicència municipal per a la INSTAL·LACIÓ D’UN APARELL ELEVADOR EN UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR situat al carrer Sant Feliu núm. 8 de Celrà (ref. 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 contructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l’empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus de la construcció. 
 
Condicions Generals de les llicencies d’obres 
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.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
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.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  



 

  
 

 

Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra.  
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: 32.127,21 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     1.044,13 €  

Bonificació 95% (art. 4.2.b)) - 991,93 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    144,20 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. Modificació del contracte d’obres d’urbanització del Parc Cors-Guinard (exp. 
X537/19). 
 

Per acord de Junta de Govern Local, de data 2 d’octubre de 2018, es va adjudicar el 
contracte per executar l’obra urbanització del Parc Cors-Guinard a favor de l’empresa Pere 
Giralt Sagrera, S.A., per un import de 130.004,42 euros, IVA exclòs (157.305,35 euros, 
IVA inclòs). 
 
El Director de l’Obra, A.J., i el Director de l’execució de l’obra, J.M.B., han emès proposta 
de modificació del contracte d’obra per import de 6.927,51 euros, IVA exclòs (8.382,28 
euros, IVA inclòs), degut a les necessitats que s’indica en el propi informe. Modificacions 
totes elles previstes en el plec de clàusules administratives particulars. En l’informe també 
es posa de manifest que  l'empresa ha acceptat la proposta de modificació del contracte. I 
la responsable del contracte ha emès informe favorable a aquesta proposta. 
 
Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretària municipal. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 203 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, en particular, el règim de les 
modificacions previstes en els plecs de clàusules administratives particulars (article 204), 
així com allò establert en l’article 242.4 de la LCSP en relació amb la modificació del 
contracte d’obra. 
 
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

ACORD 



 

  
 

 

 
Primer. Aprovar la modificació del contracte d'obres per a l’execució de l'obra consistent 
en la Urbanització del Parc Cors-Guinard, adjudicat a favor de l’empresa Pere Giralt 
Sagrera, S.A., per un import de 6.927,51 euros, IVA exclòs (8.382,28 euros, IVA inclòs), i 
que suposa un percentatge del preu del contracte del 5,33%. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 
80.1710.60900 ‘Parc Concepció Malagrida' del vigent pressupost general. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Pere Giralt Sagrera, S.A perquè en el termini de 
15 dies hàbils des del següent a la recepció d’aquest, procedeixi a l’ampliació de la garantia 
definitiva en l’import de 346,37 Euros. 

 
 
4. Adjudicació del contracte d’obres tancament del porxo de les piscines, 
mitjançant procediment obert simplificat (exp. X329/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.  Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 19 de març de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per al tancament del porxo de les piscines, amb un pressupost base 
de licitació per import de 66.259,20 euros, IVA exclòs (80.173,63 Euros, IVA inclòs), es va 
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i es va disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
es va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 26 de 
març de 2019. 
 
3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 15 d’abril de 2019, indicant-
se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 17 d’abril de 2019. 

 
4. Han presentat oferta els licitadors següents:           

             Registre d’entrada municipal 
Licitadors Registre Data 

Serralleria Manser, S.L. E2019002184 5/4/2019 
Obres i construccions Celrà, S.L. E2019002346 15/4/2019 
Comsa service facility management, S.A.U. E2019002352 15/4/2019 
Obres i construccions Joan Fusté, S.L. E2019002358 15/4/2019 

 
5. En data 17 d’abril de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 
presentat pels licitadors. Un cop revisada aquesta documentació i un cop aplicada la 
fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) ha estat la següent: 
 

Licitadors 
Import  
oferta € 

(IVA exclòs) 
IVA 

Import 
oferta € 

(IVA inclòs) 

puntuació 
oferta € 
20 punts 

classificació 
ofertes 

Serralleria Manser, S.L. 61.868,10 12.992,30 74.860,40 19,06 2 

Obres i construccions Celrà, S.L. 58.970,00 12.383,70 71.353,70 20 1 
Comsa service facility management, 
S.A.U. 62.018,61 13.023,91 75.042,52 19,02 3 

Obres i construccions Joan Fusté, 
S.L. 63.608,83 13.357,85 76.966,68 18,54 4 

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



 

  
 

 

 
1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 

 
  1.- Obres i construccions Celrà, S.L. 

  2.- Serralleria Manser, S.L. 
3.- Comsa service facility management, S.A.U. 
4.- Obres i construccions Joan Fusté, S.L. 

 
2. Sol·licitar al licitador classificat en primer lloc perquè en el termini de set dies hàbils 

faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació 
d’aquest contracte. Entre aquesta documentació caldrà que es presenti la fitxa 
tècnica de l’alumini i el certificat dels vidres. 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el 
que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest 
contracte una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar 
que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars. 

 
6. El dia 13 de maig de 2019, registre de sortida municipal número S2019001215, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Obres i 
construccions Celrà, S.L., empresa classificada en primer lloc, indicant-li que havia de 
presentar aquesta documentació en el termini de 7 dies hàbils per tal de procedir a 
l’adjudicació.  
 
7. En data 17 de maig de 2019, registre d’entrada municipal número E2019003053, 
l’empresa presenta la documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la 
garantia definitiva per import de 2.948,50€ mitjançant un aval formalitzat amb Caixabank.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 



 

  
 

 

mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5.- Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte per executar l’obra titulada Tancament del porxo de les 
piscines a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L. amb domicili al carrer 
Parets, 7, 2n-D de 17460 Celrà (Girona) i amb CIF (…) per un import de 58.970,00 euros, 
IVA exclòs (71.353,70 euros, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, per la memòria tècnica i per la plica presentada per l’empresa 
adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
40.3423.62200 millores equipaments esportius del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Obres i construccions Celrà, S.L., adjudicatària 
del contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el 
contracte administratiu. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
5. Atorgament de subvenció: Premis treballs de recerca (exped. X567/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la dotzena edició dels Premis als 
Treballs de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà, 
amb la finalitat fomentar la recerca de l’excel·lència, incentivar la imaginació, l’originalitat i 
la innovació i recompensar l’esforç de l’alumnat que ha realitzat un procés de qualitat amb 
un resultat excel·lent. 
 
El jurat es va reunir en data 3 de maig de 2019 i va acordar que aquest any, de manera 
excepcional, serien cinc els treballs de recerca premiats i es van consensuar els 
guanyadors. 
 
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar el passat 14 de maig de 2019 al Teatre 
municipal Ateneu, i el  jovent guanyador ha estat premiat amb un viatge cultural amb les 
despeses pagades, enguany a la ciutat de Cracòvia, acompanyats d’una professora de 
l'Institut. 
 



 

  
 

 

Es preveu que l’alumnat premiat i l’acompanyant tindran despeses en concepte de 
manutenció, transports, entrades a museus, etc. i l’Ajuntament té la voluntat de sufragar-
les. 
 
2. El regidor d’educació ha emès proposta de concessió d’un ajut per un import de 800 
euros a favor de l’Institut de Celrà per a per tal de sufragar les despeses relatives al viatge 
cultural que realitzaran els/les 5 alumnes premiats/es i una professora acompanyant. 
 
3. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; i la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import 
de 800€ a favor de l’ Institut de Celrà, amb NIF (…), domicili a Avda. Països Catalans, s/n 
de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), per tal de sufragar les 
despeses relatives al viatge cultural que realitzaran els/les 5 alumnes premiats/des i una 
professora acompanyant, tal i com s’ha indicat en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3240 48000 
“Aportació IES. Treball de Recerca” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
6. 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’adjudicació del contracte d’obres consistent en 
l’execució de la memoria técnica titulada Envolvent de l’escola l’Aulet de Celrà – Fase 8 
(exp. X330/2019). 
 
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, del dia 19 de març de 2019, es va 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 l’Aulet de Celrà – Fase 8-, amb un pressupost base de licitació per import de 
61.655,71 euros, IVA exclòs (74.603,40 Euros, IVA inclòs), es va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i es va disposar l’obertura del procediment 
d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
es va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 1 d’abril 
de 2019. 
 
3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 23 d’abril de 2019, indicant-
se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 29 d’abril de 2019. 

 
4. Ha presentat oferta un licitador: Obres i construccions Joan Fusté, S.L., en data 23 
d’abril de 2019, registre d’entrada municipal E2019002488.  
 
5. En data 29 d’abril de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 
presentat pel licitador. Un cop revisada aquesta documentació i aplicada la fórmula, la 
puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) ha estat la següent: 
 

Licitadors 

Import  
oferta €  

IVA 

Import 
oferta € 

puntuació 
oferta € 

(IVA exclòs)   (IVA inclòs) 20 punts 

Obres i construccions Joan Fusté, S.L. 57.956,37€ 12.170,84€ 70.127,21€ 20 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 

 
Únic. Sol·licitar a Obres i construccions Joan Fusté, S.L. perquè en el termini de set 
dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic faci 
arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació 
d’aquest contracte. També caldrà que les declaracions presentades per l’empresa es 
signin pel seu representant legal. 
 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el 
que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest 
contracte una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar 
que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars. 

 
6. El dia 13 de maig de 2019, registre de sortida municipal número S2019001224, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Obres i 
construccions Joan Fusté, S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en 
el termini de 7 dies hàbils per tal de procedir a l’adjudicació.  
 
7. En data 22 de maig de 2019, registre d’entrada municipal número E2019003124, 
l’empresa presenta documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la 
garantia definitiva per import de 2.897,82€ mitjançant transferència bancària.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 



 

  
 

 

o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5.- Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte per executar l’obra titulada Envolvent de l’escola l’Aulet de 
Celrà – Fase 8 a favor de l’empresa Obres i construccions Joan Fusté, S.L. amb domicili a la 
carretera de Parlavà GI-642 KM 1,3 esquerra de 17131 Rupià (Girona) i amb CIF (…) per 
un import de 57.956,37 euros, IVA exclòs (70.127,21 euros, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, per la memòria tècnica i per la plica presentada per l’empresa 
adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
número 76.3210.62200 Millores de l’envolvent tèrmica CEIP Aulet i 7693300.62200  
Adequació equipaments ensenyament del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Obres i construccions Joan Fusté, S.L., 
adjudicatària del contracte, i citar-la 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. 
 
 
7. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
8. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
14:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
 


