
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 11/2019 
Caràcter: sessió extraordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 10 de juny de 2019 
Horari: de 15:30 hores a 15:40 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 15:30 hores del dia 10 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 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
 
REGIDORS ABSENTS 
 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
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. Adjudicació del contracte de l’obra de finalització dels treballs de construcció 
de la nau de la brigada, mitjançant procediment obert simplificat (expedient 
X336/2019). 
 
Es retira aquest assumpte que estava inclòs en l’ordre del dia. 
 
2. Adjudicació del Lot 2 (dibuix i ceràmica), Lot 3 (restauració), Lot 4 
(fotografia), Lot 5 (ceràmica) i Lot 6 (escultura) del contracte de serveis del 
casal artístic d’estiu, mitjançant procediment obert simplificat (expedient 
X434/2019). 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’abril de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i amb assenyalament 
de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei de casal artístic 



 

  
 

 

d’estiu, 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. 
 
La contractació es divideix en 6 lots: LOT 1: Monitoratge, LOT 2: Taller de dibuix i pintura,  
LOT 3: Taller de restauració, LOT 4: Taller de fotografia, LOT 5: Taller de ceràmica i LOT 6: 
Taller d’escultura 

 
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 3 de maig 
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 20 de maig de 2019, a les 
14:30h. 

 
4. Han presentat oferta els següents licitadors:  

      Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Lot Data  Número 
(…) 2.- Dibuix i pintura 16/5/2019 E2019003011 
(…) 5.- Ceràmica 16/5/2019 E2019003021 
(…) 3.- Restauració 16/5/2019 E2019003039 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 4.- Fotografia 17/5/2019 E2019003057 
Cocu associació cultural 6.- Escultura 19/5/2019 E2019003061 

 
5. El dia 22 de maig de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A.  
 
6. El dia 24 de maig de 2019, es va reunir novament la Mesa de contractació per obrir el 
sobre B, que ha de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als 
criteris avaluables de forma automàtica. Prèviament es va llegir l’informe emès per la 
tècnica de cultura valorant la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor de les empreses presentades. Obtenint les empreses 
licitadores la puntuació següent: 
  

LOT LICITADOR PUNTUACIÓ 
Taller de dibuix i pintura (…) 22,5 punts 
Taller de restauració (…) 25 punts 
Taller de fotografia ICONNA Comunicació Audiovisual S.L 25 punts 
Taller de ceràmica (…) 25 punts 
Taller d’escultura Cocu Associació Cultural 25 punts 

 
A continuació, s’ordena l’obertura del sobre B, relatiu a la proposició econòmica i 
documentació tècnica amb criteris avaluables de forma automàtica. Un cop oberts els 
sobres B, les empreses licitadores varen 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 Lot Import 

oferta € IVA 
exclòs -2 
anys- 

Import 
oferta € IVA 
inclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 
25 punts) 

(…) 2.- Dibuix i pintura 4.266,91 5.162,96 25 
(…) 5.- Ceràmica 4.266,91 5.162,96 25 
(…) 3.- Restauració 4.266,91 5.162,96 25 
Iconna comunicació 
audiovisual, S.L. 

4.- Fotografia 4.266,91 5.162,96 25 

Cocu associació cultural 6.- Escultura 5.000,00 5.000,00 25 



 

  
 

 

 
Criteri 2: Criteri de valoració per la realització d’activitats extraordinàries (màxim 
25 punts): 
 
Licitador Lot 2 activitats 

extra 
(25 punts) 

1 activitat 
extra  

(12,50 
punts) 

0 activitat 
extra  

(0 punts) 

(…) 2.- Dibuix i pintura 25   
(…) 5.- Ceràmica 25   
(…) 3.- Restauració 25   
Iconna comunicació 
audiovisual, S.L. 

4.- Fotografia 0   
 

Cocu associació cultural 6.- Escultura 25   
 
Criteri 3: Criteri de valoració per a la utilització de materials reciclats (màxim 25 
punts): 
 
Licitador Lot Material 

reciclat en 2 
activitats  

(25 punts) 

Material 
reciclat en 
1 activitat 

(12,50 
punts) 

No material 
reciclat  

(0 punts) 

(…) 2.- Dibuix i pintura 25   
(…) 5.- Ceràmica 25   
(…) 3.- Restauració   0 
Iconna comunicació 
audiovisual, S.L. 

4.- Fotografia  12,50  

Cocu associació cultural 6.- Escultura 25   
 
Essent la puntuació total dels criteris avaluables de forma automàtica els següents: 
 
Licitador Lot Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
(…) 2.- Dibuix i pintura 25 25 25 75 
(…) 5.- Ceràmica 25 25 25 75 
(…) 3.- Restauració 25 25 0 50 
Iconna comunicació 
audiovisual, S.L. 

4.- Fotografia 25 0 12,50 37,50 

Cocu associació cultural 6.- Escultura 25 25 25 75 
 
Essent la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, la següent: 
    
Licitador Lot Puntuació 

criteris 
judici de 
valor 

Puntuació 
criteris 
automàtics 

Puntuació 
total 

(…) 2.- Dibuix i pintura 22,50 75 97,50 
(…) 5.- Ceràmica 25 75 100 
(…) 3.- Restauració 25 50 75 
Iconna comunicació 
audiovisual, S.L. 

4.- Fotografia 25 37,50 62,50 

Cocu associació cultural 6.- Escultura 25 75 100 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

Sol·licitar a les empreses licitadores que 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 del lot corresponent d’aquest 
contracte: 
 

Lot Licitador 
2.- Dibuix i pintura (…) 
3.- Restauració (…) 
4.- Fotografia Iconna comunicació audiovisual, S.L. 
5.- Ceràmica (…) 
6.- Escultura Cocu associació cultural 

 
A més, caldrà requerir als Srs. (…) i (…) per a què presentin les seves declaracions 
signades electrònicament. 

 
Si la documentació rebuda per part dels licitadors 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 28 de maig de 2019, registres de sortida municipal números S2019001394 a 
S2019001398, es va requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a les 
empreses licitadores, indicant-los que havien de presentar aquesta documentació en el 
termini de 7 dies hàbils.  
 
7. Les cinc empreses licitadores han presentat correctament la documentació requerida 
dins el termini establert i han acreditat haver constituït la garantia definitiva, excepte la 
Sra. (…) la qual ha sol·licitat la retenció del primer pagament que s’hagi d’abonar a favor 
seu fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva, tal i com consta en l’expedient.  
 
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 Lot 2 (dibuix i ceràmica), el Lot 3 (restauració), el Lot 4 (fotografia), el 
LOT 5 (ceràmica) i el Lot 6 (escultura) del contracte del  servei de casal artístic d’estiu, a 
favor de les empreses licitadores i pels imports que s’indiquen a continuació, corresponent 
a dos anys de contracte. 
 

Licitador Lot CIF/NIF Import 
Euros IVA 

exclòs 

Import 
Euros IVA 

inclòs 
(…) 2.- Dibuix i pintura (…) 4.266,91 5.162,96 
(…) 5.- Ceràmica (…) 4.266,91 5.162,96 
(…) 3.- Restauració (…) 4.266,91 5.162,96 
Iconna comunicació 
audiovisual, S.L. 

4.- Fotografia (…) 4.266,91 5.162,96 

Cocu associació cultural 6.- Escultura (…) 5.000,00 5.000,00 
 
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 les empreses adjudicatàries, els documents de la qual formaran part de la 
documentació contractual. 
 
Segon. Declarar desert el Lot 1 (Monitoratge) per no haver-se presentat cap empresa 
licitadora. 
 
Tercer. Retenir l’import de 231,34 Euros del primer pagament que s’hagi d’abonar a la Sra. 
(…), fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva. 
 
Quart. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
30.3343.22709 ‘Taller artístic’ del pressupost vigent de la Corporació i de l’aplicació 
pressupostària corresponent de l’exercici pressupostari següent. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries i citar-les perquè el dia i l’hora 
que se’ls indiqui concorrin a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Sisè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
15:40 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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