
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:14/2019 
Caràcter: extraordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 31 de juliol de 2019 
Horari: de 15:00 hores a 15:35 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 15:00 hores del dia 31 de juliol 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 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
REGIDOR ABSENT 
 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent 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 contracte menor d’obres per la millora de la segona xarxa de 
bufadors de l’ EDAR de Celrà (Expedient X1030/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de la depuradora de Celrà ha emès informe justificant l’obra a 
contractar consistent en realitzar obres de millora de la instal·lació de la segona xarxa de 
bufadors de l’EDAR de Celrà (a l’any 2017 es van realitzar les millores de la primera xarxa). 
 
2. Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
3. Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
 



 

  
 

 

 
Empresa Import oferta (IVA exclòs) 
M.G.V. 12.140,00€ 
Caldereria Rovira, S.L. 13.870,00€ 
Bigas Alsina, S.A. 13.795,00€ 

           
  
4. En data 25 de juliol de 2019 emet informe l’òrgan de contractació proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor del Sr. M.G.V. 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 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. 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 millora de la instal·lació de la segona 
xarxa de bufadors a l’EDAR de Celrà a favor del Sr. M.G.V. amb DNI núm. (…), amb 
domicili (…), per un import de 12.140,00 euros, IVA Exclòs, (14.689,40 euros, IVA Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà d’un mes. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1600.63300 
“Millores Edar” 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 per l’obra efectivament executada. 
 
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. (…), cap de planta de la 
depuradora municipal, que exercirà les facultats dels 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. 

 
 
2. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte 
d’obra ordinària per a la creació del Centre d’interpretació de les Gavarres 
(expedient X750/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei 
per a la redacció d’un projecte de reforma de la Torre Desvern – Fase 5 per a què s’hi 
ubiqui el Centre d’interpretació de les Gavarres.  
 
2. L’arquitecte R.R.M. ha presentat un pressupost per a la redacció d’aquest projecte per 
import de 8.394,00 euros IVA exclòs (10.156,74 euros IVA inclòs). 
 
3. En data 29 de juliol de 2019, l’òrgan de contractació proposa l’adjudicació d’aquest 
contracte menor de serveis a favor de l’arquitecte R.R.M., 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
 

ACORD 



 

  
 

 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’arquitecte Sr. R.R.M., amb NIF (…) i domicili (…), el 
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte de reforma de la Torre Desvern – 
Fase 5, per a la creació del Centre d’interpretació de les Gavarres, per un import de 
8.394,00 euros IVA exclòs (10.156,74 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada i subjecte a les condicions següents: el projecte s’ha de presentar el dia 6 de 
setembre de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.64000 ‘Projectes tècnics’, 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. (…), arquitecta municipal, que 
exercirà les facultats de 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. 

 
 
3. Adjudicació del contracte de concessió de serveis de les instal·lacions de la 
piscina municipal de Celrà, mitjançant procediment obert (expedient X393/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’abril de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de 
diversos criteri 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, es van 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 al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de la corporació el dia 
17 d’abril 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 13 
de maig de 2019 a les 19:00h. 

 
3. Ha presentat oferta una única empresa: Llop gestió esportiva SL, amb registre 
d’entrada municipal E2019002897 de data 13 de maig de 2019.  
 
4. El dia 15 de maig de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i es 
va comprovar que havia presentat correctament la declaració responsable de compliment 
de les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb 
el model de document europeu únic de contractació (DEUC) i la declaració responsable per 



 

  
 

 

al compliment de les condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme 
amb la normativa nacional, d’acord amb el model de l’Annex 1 al PCAP. 
 
5. El dia 22 de maig de 2019 es va reunir novament la Mesa de contractació per obrir el 
sobre B, que havia de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica. Es va constatar que l’empresa havia introduït 
la paraules clau en el termini establert i va procedir a l’obertura del sobre B. Un cop 
aplicades correctament les credencials per part de les custodis de l’eina del sobre digital de 
la Plataforma de Contractació de Serveis Públics, es va ordenar l’obertura del sobre B. 
 
Un cop obert el sobre B, 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 Cànon anual IVA exclòs puntuació oferta € 10 punts 

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL 2.500,00 € 10 
 
Criteri 2: preus del bar (màxim 25 punts): 

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL Puntuació criteri 2 (màxim 25 punts) 

Grup 1: cafès i infusions (màxim 5 punts) 5 

Grup 2: aigua i refrescos (màxim 5 punts) 5 
Grup 3: entrepans i sandwich (màxim 10 
punts) 10 

Grup 4: aperitius (màxim 5 punts) 5 
 
Criteri 3: criteri de valoració relatiu al manteniment (màxim 5 punts): 

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL 
Compromís de temps de 
resposta per incidència o 

avaria  

Puntuació criteri 3 
(màxim 5 punts) 

Compromís resposta d’una hora (5 p.) X 5 

Compromís resposta de dues hores (3 p.)   

Compromís resposta de tres hores (1 p.)   
 
Criteri 4: criteri de valoració relatiu a la neteja (màxim 5 punts): 

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL Compromís de neteja  Puntuació criteri 4 
(màxim 5 punts) 

Intervenció durant 8 hores i neteja diària 
de rajoles i grafitis (5 p.) x 5 

Dues neteges diàries i neteja diària de 
rajoles i grafitis (3 p.)   

Dues neteges diàries, i neteja diària de 
rajoles i setmanal de grafitis (3 p.)   

 
Criteri 5: criteri de valoració relatiu a la jardineria (màxim 5 punts): 

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL 
Compromís de 

manteniment de la 
jardineria  

Puntuació criteri 5 
(màxim 5 punts) 

Manteniment incloent poda i reposició 
elements malmesos (5 p.) x 5 

Manteniment incloent reposició elements 
malmesos (3 p.)   

Manteniment sense incloure reposició 
elements malmesos (0 p.)   



 

  
 

 

 
La puntuació obtinguda per l’empresa licitadora és la següent: 
     
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL Puntuació 
Criteri 1: preu ofert (fins a 10 punts) 10 
Criteri 2: preus del bar (fins a 25 punts) 25 
Criteri 3: valoració relatiu al manteniment (fins a 5 punts) 5 
Criteri 4: valoració relatiu a la neteja (fins a 5 punts) 5 
Criteri 5: valoració relatiu a la jardineria (fins a 5 punts) 5 

Puntuació total (màxim 50 punts) 50 
 

Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 

Sol·licitar a l’empresa Llop Gestió Esportiva SL que en el termini de deu dies hàbils 
a comptar de l’endemà de rebre el requeriment electrònic faci arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 
 
Si la documentació rebuda per part del licitador que hagi presentat la millor oferta 
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 6 de juny de 2019, registre de sortida municipal S2019001518, i de conformitat 
amb la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars, es va requerir a 
l’empresa proposada per ser adjudicatària que aportés en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de rebre el requeriment, documentació diversa i el document 
acreditatiu de constitució de la garantia definitiva. Requeriment degudament notificat el 
mateix dia 6 de juny de 2019.  
 
7. El dia 19 de juny de 2019 (registre d'entrada municipal núm. E2019003839) Llop Gestió 
Esportiva, S.L. va presentar documentació diversa dins del termini establert i va acreditar 
la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.500,00€, mitjançant un aval 
formalitzat amb Bankia, S.A. 
 
8. El dia 4 de juliol de 2019, registre de sortida municipal S2019001798, es requereix a 
l’empresa documentació pendent a fi de què la presenti en el termini màxim de tres dies 
hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment. Per incidències en l’aplicació e-
notum l’empresa no podia accedir al requeriment, per la qual cosa es va haver d’enviar 
novament i és en data 12 de juliol de 2019, registres d’entrada municipals E2019004367 i 
E2019004373, Llop gestió esportiva, S.L. presenta la documentació pendent. 
 
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. 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de concessió de serveis per a la gestió i 
explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà a favor de Llop gestió 
esportiva, S.L., NIF (…), amb domicili al Carrer Constitució, 2, 3r-3a de 08960 Sant Just 
Desvern i adreça a efectes de notificacions electròniques (…), amb una durada de dos anys 
de contracte. 
 
El cànon global anual a satisfer per l’adjudicatària, de conformitat amb l’oferta presentada, 
és de 2.500,00€, IVA exclòs. El pagament del cànon s’efectuarà, per part de l’empresa, en 
els primers 8 dies des de l’inici de la temporada d’estiu mitjançant ingrés bancari en el 
compte de l’Ajuntament de Celrà: (…), o en el seu cas, domiciliació bancària. 
  
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 plica 
presentada per l’empresa adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació 
contractual. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa Llop gestió esportiva, S.L., adjudicatària del 
contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte 
administratiu. 
 
Tercer. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 

4. Adjudicació del contracte del servei d’assessorament en gestió integrada de 
plagues, mitjançant procediment obert simplificat abreujat (expedient 
X241/2019) 



 

  
 

 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de maig de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del 
contracte administratiu del servei d’assessorament en gestió integrada de plagues, amb un 
pressupost base de licitació de 5.939,31 euros, IVA exclòs (7.186,57 Euros, IVA inclòs) 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. 
 
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 12 de juny 
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 27 de juny de 
2019. 

 
2.- Una única empresa va presentar oferta: SEPRA IBÉRICA 2010, S.L., registre d’entrada 
municipal E2019004014, de data 27 de juny de 2019.  
 
3.- El dia 3 de juliol de 2019 es va obrir el sobre presentat pel licitador i, un cop revisat, es 
comprova que l’empresa licitadora ha presentat la declaració responsable (Annex 1) sense 
signar electrònicament i que el format de l’Annex 2 no s’ajusta a la plantilla. En data 4 de 
juliol de 2019 es va requerir a l’empresa licitadora per a què, en el termini de tres dies 
hàbils, des de l’endemà de la recepció del requeriment, esmenés aquests defectes. I el dia 
9 de juliol de 2019 l’empresa licitadora esmena aquests defectes. 
 
4. El mateix dia 9 de juliol de 2019 l’aplicació de tramitació abreujada emet l’informe 
automàtic de valoració que permet avaluar automàticament les ofertes presentades d’acord 
amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en 
els plecs i que s’incorpora a l’expedient, obtenint l’empresa licitadora 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 (15 

punts) 
SEPRA IBÉRICA 2010, S.L. 5.760,00€ 1.209,60€ 6.969,60€ 15 

 
Criteri 2 - criteri qualitatiu del personal adscrit al contracte i que l’executarà: 
 

Licitador Hores experiència Puntuació criteri 2  
(màxim 25 punts) 

SEPRA IBÉRICA 2010, S.L. 1.625,47€ 25 
 
La puntuació obtinguda per l’empresa licitadora va ser la següent: 

 

PUNTUACIÓ TOTAL SEPRA IBÉRICA 
2010, S.L. 

Criteri 1: preu ofert (màx. 15 punts) 15 punts 
Criteri 2: criteri qualitatiu del personal adscrit al contracte (màx. 25 punts) 25 punts 

Puntuació total (màxim 40 punts)  40 punts 
 

5. El dia 18 de juliol de 2019, registre de sortida municipal número S2019001922, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa SEPRA IBÉRICA 
2010, S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el termini de 7 dies 
hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic.  



 

  
 

 

 
6. En data 26 de juliol de 2019, registre d’entrada municipal número E2019004627, 
l’empresa presenta la documentació dins el termini establert.  
 
7. En data 29 de juliol de 2019 la tècnica de medi ambient emet informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de Sepra Ibérica, 2010, SL., atès que ha acreditat 
correctament el valor relatiu al criteri 2 i la restant documentació.  
 
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. A aquest expedient se li apliquen les mesures de tramitació simplificada previstes a 
l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), d’acord amb les 
quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre o arxiu electrònic que 
s’avaluarà d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci automàticament amb 
mitjançant dispositius informàtics, garantint que la obertura de propostes no es fa fins que 
no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la 
constitució d’una mesa.  
 
No es requereix la constitució de garantia definitiva i la formalització del contracte podrà 
efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució 
d'adjudicació. 
 
3. Un cop adjudicat 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. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte del servei d’assessorament en gestió integrada de plagues, a 
favor de l’empresa Sepra Ibérica 2010, S.L. amb domicili a la Carretera Girona-Palamós, 
km. 13 de 17121 Corçà, amb CIF (…), per un import de 5.760,00 euros, IVA exclòs 
(6.969,60 Euros, IVA inclòs), corresponent a quatre anys de contracte. Establint-se l’inici 
del contracte el dia 2 de setembre de 2019. 
 
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 derivada del contracte per un import total de 6.969,60 Euros, 
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1710.22799 ‘Treballs de 
defensa fitosanitària espais verds’ del pressupost vigent de la Corporació i de l’aplicació 
pressupostària que correspongui dels exercicis posteriors, d’acord amb el detall següent: 

 
Any Aplicació 

pressupostària 
Import (IVA 

inclòs) 
2019 80 1710 22799 580,80 € 
2020 80 1710 22799 1.742,40 € 
2021 80 1710 22799 1.742,40 € 
2022 80 1710 22799 1.742,40 € 
2023 80 1710 22799 1.161,60 € 

 
Tercer. Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la 
signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i posterior retorn 
del document a l’administració contractant. El retorn del document, signat electrònicament, 
serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte i l’informe automàtic de valoració en el perfil de 
contractant de l’Ajuntament de Celrà, en compliment de l’article 151.1 en relació a l’article 
159.6.e) LCSP. 
 
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. 

 
 
5. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de 
subministrament consistent en la instal·lació de semàfors per la regulació de la 
cruïlla de la Ctra. de Palamós-carrer Germans Sàbat i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert simplificat (expedient X701/2019). 
 

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 liciti un contracte 
administratiu per la instal·lació de semàfors en la cruïlla de la Ctra. de Palamós – Carrer 
Germans Sàbat de Celrà, en virtut del Decret d’Alcaldia 609/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, 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 mixt amb les condicions establertes en l’article 34.2 de la 
LCSP. Per a la determinació de les normes que regiran l’adjudicació dels contractes mixtos 
que el seu objecte contingui prestacions de varis contractes regulats en aquesta Llei i donat 
que en aquest supòsit es comprenen prestacions pròpies del contracte de subministrament, 
d’obres i de serveis s’atendrà al caràcter de la prestació principal, que en aquest cas és el 
contracte de subministrament. 
 
És per la qual cosa que el contracte té la consideració de contracte administratiu de 
subministrament, d’acord amb l’article 16 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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 de subministrament per a la instal·lació de semàfors en la cruïlla de 
la Ctra.  de Palamós – Carrer Germans Sàbat de Celrà, per import de 74.678,57 €, IVA 
inclòs (61.717,83 €, IVA exclòs). 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte. 
  
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 un termini 
mínim de 15 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 74.678,57 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària número 21.1330.62300 “instal·lació semàfors Ctra. de Palamós” 
del pressupost vigent de la corporació. 
  
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 l’Ajuntament 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde 

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 



 

  
 

 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de 
subministrament consistent en la substitució d’una centrífuga de fangs a les 
instal·lacions de la depuradora municipal de Celrà i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert simplificat (Expedient X445/2019). 
 

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 liciti un contracte 
administratiu per l’adquisició d’una centrífuga de fangs i la seva instal·lació a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, en virtut del Decret d’Alcaldia 606/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, 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 mixt amb les condicions establertes en l’article 34.2 de la 
LCSP. Per a la determinació de les normes que regiran l’adjudicació dels contractes mixtos 
que el seu objecte contingui prestacions de varis contractes regulats en aquesta Llei i donat 
que en aquest supòsit es comprenen prestacions pròpies del contracte de subministrament 
i d’obres s’atendrà al caràcter de la prestació principal, que en aquest cas és el contracte de 
subministrament. 
 
És per la qual cosa que el contracte té la consideració de contracte administratiu de 
subministrament, d’acord amb l’article 16 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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 de subministrament per a l’adquisició d’una centrífuga de fangs i la 
seva instal·lació a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, per import de 
85.486,50 €, IVA inclòs (70.650,00 €, IVA exclòs). 

 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte. 
  
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 un termini 
mínim de 15 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 85.486,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries 80.1600.63300 “millores EDAR 2019” i 80.1600.21301 
“arranjament i manteniment maquinària, instal·lació i utillatge EDAR” del pressupost vigent 
de la corporació. 
  
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 l’Ajuntament 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde 

Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sr. Esther Barneda Gratacós, cap de planta de l’EDAR 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
7. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de 
subministrament consistent en l’adquisició de clorur fèrric per a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals i obrir la convocatòria per a contractar 
mitjançant procediment obert simplificat (Expedient X721/2019). 
 

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 liciti un contracte 
administratiu per al subministrament de clorur fèrric per a l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals de Celrà, en virtut del Decret d’Alcaldia 608/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, 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 de subministrament, als efectes del que disposa l’article 16 
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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 de subministrament per l’adquisició de clorur fèrric per a la l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Celrà, per import de 104.544,00€, IVA inclòs 
(86.400,00€, IVA exclòs), per una durada de tres anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte. 
  
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 un termini 
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 2022, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
104.544,00€, IVA inclòs (86.400,00€, IVA exclòs), equivalent a tres anualitats, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1600.22199 ‘Subministrament reactius EDAR’ del 
pressupost de l’exercici 2019 i les que corresponguin per als anys 2020 a 2022. 
 
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 l’Ajuntament 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde 

Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Ester Barneda Gratacós, cap de planta de l’EDAR 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 



 

  
 

 

 
 
8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de serveis 
consistent en el tractament dels fangs produïts per l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert simplificat (Expedient X723/2019). 
 

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 liciti un contracte 
administratiu per a la prestació del servei de tractament de fangs deshidratats produïts a 
l’EDAR de Celrà, per a la seva valoració agronòmica, en virtut del Decret d’Alcaldia 
607/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, 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 de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 del servei de tractament de fangs deshidratats produïts a l’EDAR de 
Celrà, per a la seva valoració agronòmica, per import de 96.558,00€, IVA inclòs 
(79.800,00€, IVA exclòs), per una durada de dos anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 



 

  
 

 

prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte. 
  
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 un termini 
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 2021, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
96.558,00€, IVA inclòs (79.800,00€, IVA exclòs), equivalent a dues anualitats, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1600.22700 ‘Gestió residus EDAR’ del pressupost de 
l’exercici 2019 i les que corresponguin per als anys 2020 i 2021. 
 
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 l’Ajuntament 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde 

Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Ester Barneda Gratacós, cap de planta de l’EDAR 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
9. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària titulat entroncament del Carrer 
Germans Sàbat amb la nova rotonda de Celrà (expedient X749/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. ABM Serveis d’enginyeria i consulting, S.L. ha redactat el projecte d’obra ordinària 
municipal titulat Urbanització de l’entroncament del carrer Germans Sàbat amb la nova 
rotonda, amb un pressupost d’execució per contracte de 39.462,75 Euros, IVA exclòs 
(47.749,93 Euros, IVA inclòs). 
 
L’objectiu dels treballs és dissenyar, definir i valorar les obres per urbanitzar 
l’entroncament del carrer Germans Sàbat amb la Carretera de Juià, adaptant-lo a la nova 
rotonda projectada. Les obres també inclouen la prolongació de la canalització d’aigües 
pluvials, en un tram de 12,50 metres, per tal de poder dur a terme la urbanització 
projectada en superfície. La canalització tindrà una funció de drenatge de les aigües 
pluvials de la urbanització i així mateix donar continuïtat i canalitzar el drenatge de les 
aigües pluvials que actualment discorren per la superfície del vial del carrer Germans 
Sàbat. 
 
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe 
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
   
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el procediment 
d’aprovació dels projecte d’obres local requereix la seva aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
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 



 

  
 

 

514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Projecte 
d’Urbanització de l’entroncament del carrer Germans Sàbat amb la nova rotonda de Celrà”, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 39.462,75 Euros, IVA exclòs (47.749,93 
Euros, IVA inclòs). 

 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 

 
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern. 

 
 
10. Atorgament d’una subvenció a favor del Associació Casal de la gent gran 
Can Ponac pel servei de Bar -Cafeteria durant el 1r semestre del 2019 
(expedient X707/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de 
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans 
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i 
manteniment de xarxes socials, així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives. 
 
Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador. 
 
En data 5 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran Can 
Ponac van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament de Celrà atorgarà una 
subvenció màxima anual de 6.000 euros amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de 
la dinamització del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada 
a aquesta activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts amb la prestació d’aquest 
servei”. 
 
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni 
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent 
a tots els efectes. 
 
2. En data 9 de juliol de 2019, registre d’entrada municipal E2019004307 l’Associació Casal 
de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per import de 3.840,08 euros 
corresponents a l’import de despesa que l’entitat no ha cobert amb els ingressos propis de 
l’activitat, durant el primer semestre de 2019. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta documentació justificativa de la despesa 
realitzada. 
 
3. En data 15 de juliol de 2019 la tècnica municipal ha emès informe favorable a la 
concessió de la subvenció per l’import que sol·licita l’entitat. 
 
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; 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127, de 3 de juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
3.840,08 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF (…) i 
amb domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i correu electrònic a efectes de notificacions 
(…), a fi de sufragar la despesa generada per la prestació del servei de cafeteria interna i 
menjador durant el primer semestre de l’exercici 2019 i no cobertes amb els ingressos 
obtinguts per la pròpia activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 74.3372.48000 
“Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 
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. 

 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
15:35 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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