
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 16/2019 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 17 de setembre de 2019 
Horari: de 15:15 hores a 16:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 15:15 hores del dia 17 de setembre de 2019, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor Alcalde President, i assistits 
per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde,  
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde  
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí i el Sr. Aram Aymerich Besalú, 
regidors delegats amb dedicació específica. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, regidores 
delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i 
que són els següents: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
3 de setembre de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 de 
setembre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Declarar deserta la licitació del contracte administratiu del subministrament 
i  instal·lació d’una centrífuga a l’EDAR de Celrà (exp. X445/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 



 

  
 

 

 
1. En sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu per al subministrament i instal·lació d’una centrífuga de fangs a l’estació 
depuradora de Celrà, 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. El 2 d’agost de 2019 es va publicar en el perfil del 
contractant de la pàgina web de la corporació. 
 
2. La data límit de presentació de proposicions era el dia 29 d’agost de 2019. 
 
3. Un cop finalitzat el termini per a la presentació de proposicions cap empresa ha 
presentat oferta per aquest contracte.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 150.3 “in fine” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. 
 
Supòsit, però, davant el qual no ens trobem ja què cap empresa ha presentat oferta en el 
termini de presentació, i el que procedeix és declarar deserta la licitació del contracte. 
 
2. 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu per al subministrament i 
instal·lació d’una centrífuga de fangs a l’estació depuradora de Celrà (expedient 
X445/2019). 
  
Segon. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 

 
 
3.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte mixt de 
subministrament i d’obres consistent en l’adquisició d’una centrífuga de fangs a 
les instal·lacions de la depuradora municipal de Celrà i la seva instal·lació i obrir 
la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat 
(Expedient X819/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, es 
va 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, 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. El 2 d’agost de 
2019 es va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació i un cop 
finalitzat el termini per a la presentació de proposicions (29 d’agost de 2019) cap empresa 



 

  
 

 

va presentar cap oferta. I, per tant, va quedar deserta la licitació i és per la qual cosa que 
cal procedir a una nova licitació. 
 
2.- 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 novament el 
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 703/2019. 
 
3.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
4.- 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 mixt de subministrament i d’obra 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. 
 
 
 
4.- Prorrogar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol 
municipals de Celrà (exp. X111/17). 
 

 
Per acord de Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2017, es va adjudicar el 
contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals a favor de Bo i sa servei 
d’àpats, S.L. 
 
Contracte que es va formalitzar el dia 8 de setembre de 2017, amb efectes a partir del dia 
12 de setembre de 2018. La durada del contracte és d’un any a comptar a partir de l’inici 
de la prestació del servei i fins a la finalització del casalet d’estiu que s’organitza durant el 
mes de juliol de 2018. El mateix contracte establia la possibilitat de pròrroga per un any 
més. 

 
I en sessió de Junta de Govern Local del dia 4 de setembre de 2018 es va acordar 
prorrogar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals des del dia 
12 de setembre de 2018 fins a la finalització del servei de casalet d’estiu del mes de juliol 
de 2019. 
 
A data d’avui s’han redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, que estan pendents d’aprovar-se i de disposar-se 
l’obertura del procediment d’adjudicació del nou contracte. 
 
Per raons d’interès públic es fa necessari mantenir la prestació del servei de menjador de 
les escoles bressol municipals  ja que es fa necessària la continuïtat de la prestació 
d’aquest servei per part de l’empresa Bo i Sa Servei d’àpats, SL fins a l’adjudicació del nou 
contracte, i així es justifica en l’informe emès per la tècnica d’educació. 
 
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'anterior i en virtut de la present, atenent les circumstàncies concurrents en el 
present expedient, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció dels següent 

 
 

ACORD 
 
 
Primer. Prorrogar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals  
formalitzat amb l’empresa Bo i sa servei d’àpats, S.L., des de l’inici del curs escolar 2019-
2020 fins que s’hagi formalitzat el nou contracte de serveis (previsió a 1 de gener de 
2020), pels motius que s’indiquen en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Notificar aquest acord a Bo i sa servei d’àpats, S.L. 

 
 
5.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte del servei de 
menjador (dinars i berenars) de les escoles bressol municipals de Celrà 
Trapelles i Gínjols i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert  (Expedient X847/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de menjador 
(dinars i berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols”. A tal efecte, 
s’han redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació. 
  
2.- 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. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de 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 i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei de menjador (dinars i 
berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols”, amb un pressupost base 
de licitació de 81.868,88 Euros, IVA inclòs (74.424,44 Euros, IVA exclòs) i amb una 
durada de 19 mesos.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de menjador (dinars i 
berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols”, mitjançant procediment 
obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.  
 
Tercer Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci 
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 15 dies 
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de 
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 158 i concordants de la 
LCSP. 
 
Cinquè. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 2021, per 
finançar (mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per 
l'import de 81.868,88 Euros, IVA inclòs, equivalent a 19 mesos, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries número 76.6266.22105 ‘Menjador EB Trapelles’ i 
76.3234.22105 ‘Menjador EB Gínjols’ a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 i les que 
correspongui de l’any 2020 i 2021. 

 
 
6.- Adjudicació del contracte de serveis educatius, concretament, per l’execució 
de diversos cursos formatius adreçats a persones adultes i de suport adreçats a 
menors d’edat, mitjançant procediment obert simplificat (exp. X531/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 21 de maig de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu de serveis educatius, amb un pressupost base de licitació per import de 
58.232,24 euros, IVA exclòs (70.461,01 Euros, IVA inclòs), 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. 
 
Aquest contracte es divideix en cinc lots: 

LOT 1: Cursos de Català de diversos nivells: Inicial, Bàsic, Intermedi i Suficiència.  
LOT 2: Cursos d’Alfabetització. 
LOT 3: Curs d’anglès per a gent gran. 
LOT 4: Servei d’Aula d’estudi per infants d’Educació Primària. 
LOT 5: Servei d’Aula d’estudi per joves d’Educació Secundària Obligatòria. 

 



 

  
 

 

2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
es va publicar en el perfil del contractant el dia 10 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 25 de juny de 2019 a les 19.00h, indicant-se que 
la data d’obertura de les ofertes seria el dia 2 de juliol de 2019. 

 
3. Van presentar oferta els licitadors següents:           

  Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Lot Data  Número 
Ponrec assessors S.L. 1-2-3 20/06/2019 E2019003868 
Puntuajocs, S.L. 4-5 25/06/2019 E2019003957 
Taktil centre comercial virtual, 
S.L.U. 

2-3-4-5 25/06/2019 E2019003961-3962-
3963-3964  

 
4. En data 2 de juliol de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 
presentat pels licitadors indicats, i que havia de contenir la proposició econòmica i la 
documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica. 
Un cop obert el sobre únic es va descarregar la documentació presentada per cada 
empresa, i es va procedir a la seva valoració.  
   
CRITERI 1: PREU OFERT: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu 
ofert ha estat la següent: 
 
Lot 1 – Cursos de català 
Licitador Import oferta € 

IVA exclòs -4 
anys- 

Import oferta € 
IVA inclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 
25 punts) 

Ponrec assessors S.L. 14.400,00 17.424,00 25 
 
Lot 2 – Cursos alfabetització 
Licitador Import oferta 

€ IVA exclòs -4 
anys- 

Import oferta 
€ IVA inclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 
25 punts) 

Ponrec assessors S.L. 9.600,00 11.616,00 25 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 10.080,00 10.080,00 23,80 
 
Lot 3 – Curs anglès 
Licitador Import oferta 

€ IVA exclòs -4 
anys- 

Import oferta 
€ IVA inclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 
25 punts) 

Ponrec assessors S.L. 6.720,00 8.131,20 25 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 7.256,00 7.256,00 23,15 
 
Lot 4 – Aula d’estudi de primària 
Licitador Import oferta 

€ IVA exclòs -4 
anys- 

Import oferta 
€ IVA inclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 
25 punts) 

Puntuajocs, S.L. 7.920,00 9.583,20 24,95 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 7.905,00 7.905,00 25 
 
Lot 5 – Aula d’estudi de secundària 
Licitador Import oferta 

€ IVA exclòs -4 
anys- 

Import oferta 
€ IVA inclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 
25 punts) 

Puntuajocs, S.L. 12.771,00 15.452,91 25 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 13.158,00 13.158,00 24,26 
 



 

  
 

 

 
CRITERI 2: CRITERI QUALITATIU DEL PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE I QUE 
L’EXECUTARÀ (màxim 25 punts): 
 
Lot 1 – Cursos de català 
Licitador Postgrau o màster 

pedagogia, 
psicopedagogia o 

psicologia 
(10 punts) 

Llicenciatura o 
equivalent pedagogia, 

psicopedagogia o 
psicologia 
(15 punts) 

Total 

Ponrec assessors S.L. 10 15 25 
 
 
Lot 2 – Cursos alfabetització 
Licitador Postgrau o màster 

pedagogia, 
psicopedagogia o 

psicologia 
(10 punts) 

Llicenciatura o 
equivalent pedagogia, 

psicopedagogia o 
psicologia 
(15 punts) 

Total 

Ponrec assessors S.L. 10 15 25 
Taktil centre comercial 
virtual S.L.U. 10 0 10 

 
Lot 3 – Curs anglès 
Licitador Postgrau o màster 

pedagogia, 
psicopedagogia o 

psicologia 
(10 punts) 

Llicenciatura o 
equivalent pedagogia, 

psicopedagogia o 
psicologia 
(15 punts) 

Total 

Ponrec assessors S.L. 10 15 25 
Taktil centre comercial 
virtual S.L.U. 0 0 0 

 
Lot 4 – Aula d’estudi de primària 
Licitador Diplomatura o 

equivalent social, 
pedagogia, 

psicopedagogia,  
psicologia o 

docència 
(8 punts) 

Llicenciatura o 
equivalent social, 

pedagogia, 
psicopedagogia,  

psicologia o 
docència 

(12 punts) 

Postgrau o 
màster social, 

pedagogia, 
psicopedagogia,  

psicologia o 
docència 
(5 punts) 

Total 

Puntuajocs, S.L. 8 12 0 20 
Taktil centre comercial 
virtual S.L.U. 8 0 5 13 

 
Lot 5 – Aula d’estudi de secundària 
Licitador Diplomatura o 

equivalent social, 
pedagogia, 

psicopedagogia,  
psicologia o 

docència 
(8 punts) 

Llicenciatura o 
equivalent social, 

pedagogia, 
psicopedagogia,  

psicologia o 
docència 

(12 punts) 

Postgrau o 
màster social, 

pedagogia, 
psicopedagogia,  

psicologia o 
docència 
(5 punts) 

Total 

Puntuajocs, S.L. 8 12 0 20 
Taktil centre comercial 
virtual S.L.U. 8 0 5 13 

 
 



 

  
 

 

 
CRITERI 3: CRITERI SOCIAL DE FORMACIÓ (màxim 25 punts): 
 
Lot 1 – Cursos de català 

Licitador 20 a 15 
hores anuals 
(25 punts) 

14 a 10 
hores anuals 
(15 punts) 

9 a 5 hores 
anuals 

(10 punts) 

4 a 1 hores 
anuals 

(5 punts) 
Ponrec assessors S.L. 25 0 0 0 
 
Lot 2 – Cursos alfabetització 
Licitador 20 a 15 

hores anuals 
(25 punts) 

14 a 10 
hores anuals 
(15 punts) 

9 a 5 hores 
anuals 

(10 punts) 

4 a 1 hores 
anuals 

(5 punts) 
Ponrec assessors S.L. 25 0 0 0 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 0 0 0 0 
 
Lot 3 – Curs anglès 
Licitador 20 a 15 

hores anuals 
(25 punts) 

14 a 10 
hores anuals 
(15 punts) 

9 a 5 hores 
anuals 

(10 punts) 

4 a 1 hores 
anuals 

(5 punts) 
Ponrec assessors S.L. 25 0 0 0 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 0 0 0 0 
 
Lot 4 – Aula d’estudi de primària 
Licitador 20 a 15 

hores anuals 
(25 punts) 

14 a 10 
hores anuals 
(15 punts) 

9 a 5 hores 
anuals 

(10 punts) 

4 a 1 hores 
anuals 

(5 punts) 
Puntuajocs, S.L. 25 0 0 0 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 0 0 0 0 
 
Lot 5 – Aula d’estudi de secundària 
Licitador 20 a 15 

hores anuals 
(25 punts) 

14 a 10 
hores anuals 
(15 punts) 

9 a 5 hores 
anuals 

(10 punts) 

4 a 1 hores 
anuals 

(5 punts) 
Puntuajocs, S.L. 25 0 0 0 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 0 0 0 0 
 
 
Essent la PUNTUACIÓ TOTAL dels criteris avaluables de forma automàtica els següents: 
 
Lot 1 – Cursos de català 

Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 
total 

Ponrec assessors S.L. 25 25 25 75 
 
Lot 2 – Cursos alfabetització 
Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
Ponrec assessors S.L. 25 25 25 75 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 23,80 10 0 33,80 
 
Lot 3 – Curs anglès 
Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
Ponrec assessors S.L. 25 25 25 75 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 23,15 0 0 23,15 



 

  
 

 

 
 
Lot 4 – Aula d’estudi de primària 
Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
Puntuajocs, S.L. 24,95 20 25 69,95 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 25 13 0 38 
 
Lot 5 – Aula d’estudi de secundària 
Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
Puntuajocs, S.L. 25 20 25 70 
Taktil centre comercial virtual S.L.U. 24,26 13 0 37,26 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

1.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
  

LOT 1: Cursos de Català de diversos nivells: Inicial, Bàsic, Intermedi i 
Suficiència.  
  1.- Ponrec assessors S.L. 
   
LOT 2: Cursos d’Alfabetització   

1.- Ponrec assessors S.L. 
2.- Taktil centre comercial virtual S.L.U. 

 
LOT 3: Curs d’anglès per a gent gran. 

1.- Ponrec assessors S.L. 
2.- Taktil centre comercial virtual S.L.U. 

 
LOT 4: Servei d’Aula d’estudi per infants d’Educació Primària. 

1.- Puntuajocs, S.L. 
2.- Taktil centre comercial virtual S.L.U. 

 
LOT 5: Servei d’Aula d’estudi per joves d’Educació Secundària Obligatòria. 
       1.- Puntuajocs, S.L. 

2.- Taktil centre comercial virtual S.L.U. 
 
2.- Sol·licitar a les empreses licitadores que han quedat classificades en primer lloc (de 
cada lot) que en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del 
requeriment electrònic facin arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per 
procedir a l’adjudicació del lot corresponent d’aquest contracte 
 
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 8 de juliol de 2019, registres de sortida municipal números S2019001816 i 
S2019001817, es va requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a Ponrez 
Assessors, S.L. i Puntuajocs, S.L. respectivament, indicant-los que havien de presentar 
aquesta documentació en el termini de 7 dies hàbils. Ambdues empreses van presentar la 
major part de la documentació requerida i la constitució de la garantia definitiva pels lots 
corresponents, dins el termini indicat, però mancaven alguns documents, de manera que en 
data 23 d’agost de 2019 l’Ajuntament de Celrà els va requerir novament per a què en el 



 

  
 

 

termini de tres dies hàbils presentessin la documentació que mancava. Ambdues empreses 
han presentat la documentació correctament. 
 
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. 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 el LOT 1 (Cursos de Català de diversos nivells: Inicial, Bàsic, Intermedi i 
Suficiència) , el LOT 2 (Cursos d’Alfabetització), el LOT 3 (Curs d’anglès per a gent gran), el 
LOT 4 (Servei d’Aula d’estudi per infants d’Educació Primària) i el LOT 5 (Servei d’Aula 
d’estudi per joves d’Educació Secundària Obligatòria) del contracte de serveis educatius, a 
favor de les empreses licitadores i pels imports que s’indiquen a continuació, corresponent 
a quatre anys de contracte. 
 

Licitador Lot CIF/NIF Import 
Euros IVA 

exclòs 

Import 
Euros IVA 

inclòs 
Ponrec 
assessors S.L. 

LOT 1: Cursos de Català de 
diversos nivells (…) 14.400,00 17.424,00 

 LOT 2: Cursos d’Alfabetització  9.600,00 11.616,00 
 LOT 3: Curs d’anglès per a 

gent gran  6.720,00 8.131,20 



 

  
 

 

Puntuajocs, S.L. LOT 4: Servei d’Aula d’estudi 
per infants d’E.P.  (…) 7.920,00 9.583,20 

 LOT 5: Servei d’Aula d’estudi 
per joves d’E.S.O.   12.771,00 15.452,91 

 
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. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
números 50.3371.22799 “Aula d’estudi secundària”, 70.2310.22799 “Aula estudi primària”; 
74.3372.22699 “activitats per la gent gran”, 76.3200.22699 “Activitats àrea d’educació” i 
76.3200.22699 “activitats àrea d’educació” del pressupost vigent de la Corporació i de 
l’aplicació pressupostària corresponent dels exercicis pressupostaris següents. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar les adjudicatàries perquè el 
dia i l’hora que se’ls indiqui concorrin 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.- Adjudicació de diversos contractes menors de serveis per a la realització de 
classes d’altres disciplines a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà durant el curs 
2019-2020 (exps x832/19, x834/19 i x836/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’òrgan de contractació, un cop confirmat el nombre mínim d’assistència a les diferents 
disciplines, proposa l’adjudicació dels contractes menors de serveis per a la realització de 
classes de les altres disciplines entorn al cos i al moviment a l’Escola Municipal de Dansa de 
Celrà que complementen els serveis que s’ofereixen des de l’EMDC durant el curs 2019-20, 
a favor dels/les professionals que s’indiquen a continuació, 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: 
 
Nom C.M.C. Associació Creixem 

Creant 
Associació Moving Tree 

NIF (…) (…) (…) 
Disciplina Tai-txi i Qi Gong Dansa aèria Afroyin i Dansa africana 
Període 25/9/19 a 18/6/20 24/9/19 a 18/6/20 23/9/19 a 17/6/20 
Import (IVA exclòs) 3.199,99€ 4.260,00€ 5.366,50€ 
 
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 d’aquests contractes és de serveis. 
 
2. Els contractes tenen la consideració de menors, 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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de les disciplines de TAI 
TXI I QI GONG, a favor de C.M.C. amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions al (…), 
amb un cost total de 3.199,99 euros, IVA exclòs (3.871,98 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’informe emès per la Directora de l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta 
disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta 
formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2019-2020. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de DANSA 
AÈRIA, a favor de l’ASSOCIACIÓ CREIXEM CREANT amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificacions al (…), amb un cost total de 4.260,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb 
l’informe emès per la Directora de l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta disciplina 
s’executarà segons l’horari publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de 
l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs  2019-2020. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de les disciplines de 
AFROYIN i DANSA AFRICANA, a favor de l’ASSOCIACIÓ MOVING TREE amb NIF (…) i 
domicili a efectes de notificacions al (…), amb un cost total de 5.366,50 euros, IVA exclòs, 
de conformitat amb l’informe emès per la Directora de l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta 
disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta 
formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs  2019-2020. 
 
Quart. Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran prèviament validades per la Directora-Gerent de l’Escola 
Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2019 i la que correspongui de l’exercici 2020. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 referència al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Vuitè. 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. 
 



 

  
 

 

Novè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), directora-gerent de 
l’EMDC, que exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
Desè. Notificar aquest acord a cada un dels interessats i comunicar als adjudicataris que 
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Onzè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8.- Aprovació de la segona pròrroga de l’autorització per a realitzar el Parc de 
les olors (exp. 337/16). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 19 de setembre de 2016, es va autoritzar a 
la Fundació Privada Tirgi perquè dugués a terme el Parc de les Olors en una part de la finca 
registral 6984. Aquesta autorització es va formalitzar en data 22 de setembre de 2016, 
amb una vigència de dos anys i sense perjudici de les pròrrogues posteriors que es podrien 
dur a terme si cap de les dues parts s’hi expressa en contra, sent el termini màxim de 
duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  
 
El Parc de les Olors és un jardí destinat al cultiu ecològic de plantes aromàtiques, 
medicinals i culinàries i en benefici del poble de Celrà, amb l’objectiu principal de donar 
suport i dotar de recursos la població amb discapacitat i, a més, complementa l’oferta 
turística de la zona i promociona el municipi. 
 
2. En data 4 de setembre de 2018 la Junta de Govern local va acordar prorrogar 
l’autorització concedida per un any, des del dia 22 de setembre de 2019 fins al dia 22 de 
setembre de 2019. 
  
3. En data 6 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal E2019005278, la Fundació 
Privada Tirgi manifesta la seva voluntat de prorrogar per un any més l’autorització per a 
dur a terme el Parc de les Olors.  
 
4. És d’interès de la corporació prorrogar aquesta autorització un any més, concretament 
des del dia 22 de setembre de 2019 fins al dia 22 de setembre de 2020.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula novena del document-autorització formalitzat estableix que aquesta tindrà 
efectes des del dia de la seva signatura i durant el període de dos anys, sense perjudici de 
les pròrrogues posteriors que es podrien dur a terme si cap de les dues parts s’hi expressa 
en contra, sent el termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  
 
2. Article 92.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions públiques. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar l’autorització concedida a la Fundació Privada Tirgi per realitzar el Parc de 
les Olors un any més, concretament des del dia 22 de setembre de 2019 fins al dia 21 de 
setembre de 2020, de conformitat amb el document formalitzat l’any 2016. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Tirgi. 

 
 



 

  
 

 

9.- Aprovació del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà, l’Institut de 
Celrà, el Club Rítmica Celrà i el Club Esportiu Joventut Celrà per a l’ús social de 
les instal·lacions del centre educatiu (exped X851/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Club Rítmica Celrà és una entitat del municipi que realitza l’activitat esportiva de 
gimnàstica artística amb infants de diverses edats. 
 
El Club Esportiu Joventut Celrà és una entitat del municipi que realitza l’activitat esportiva 
de bàsquet amb infants de diverses edats. 
 
L’Ajuntament de Celrà disposa de diferents espais municipals per a la pràctica d’esports,   
tots utilitzats pels entrenaments de les entitats esportives consolidades des de fa temps. Al 
no haver-hi cap franja horària on poder encabir part dels entrenaments de gimnàstica 
rítmica i bàsquet, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni amb 
l’Institut de Celrà, el Club Rítmica Celrà i el Club Esportiu Joventut Celrà que estableixi els 
compromisos de les parts, per utilitzar el gimnàs del centre educatiu amb la finalitat que 
aquestes entitats puguin realitzar la seva activitat esportiva (gimnàstica rítmica i bàsquet) 
fora de l’horari escolar.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, preveu que el 
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 
dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part 
de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per realitzar activitats educatives, 
culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
 
De conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 
 
Per tot això, des d'aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local  aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Celrà, el centre educatiu Institut Celrà (  
de la Generalitat de Catalunya), el Club Rítmica Celrà i el Club Esportiu Joventut Celrà per a 
l’ús social de les instal·lacions de l’Institut amb la finalitat que aquestes entitats esportives 
realitzin les seves activitats (gimnàstica artística i bàsquet) i que s'adjunta com annex a 
aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 750 € per a tot el curs escolar 2019/2020 a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 40.3410.48001 “IES per ús pista per rítmica” del 
pressupost de l’exercici 2019 o el que correspongui de l’exercici 2020.  
 
Tercer. Notificar aquest acord al Club Rítmica Celrà, el Club Esportiu Joventut Celrà i al 
centre educatiu Institut Celrà.  

 
 
10.- Retribucions complementàries (exp. X6/2019). 
 

1.- La Sra. (...) va efectuar el repartiment del llibret de cursos i tallers 2019-2020 i el flyer 
dels ‘Tastets de Celrà’ 2019, i del butlletí ‘La Celranenca’ del mes de setembre de 2019 per 
tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, segons queda acreditat en l’informe de la 



 

  
 

 

tècnica de cultura proposant el pagament total de 500,00€ en concepte de complement de 
productivitat pels repartiments realitzats, els quals consten en l’expedient. 
 
2.- La Sra. (...)  ha realitzat 9,5 hores extraordinàries donant suport a l’increment 
d’activitat al pavelló d’esports durant els mesos de maig i juny de 2019, i 11 hores 
extraordinàries durant el mes de juliol per fer el manteniment de l’espai durant el 
Festival Tastets de Celrà, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 348,30 euros en concepte d’hores extraordinàries, el 
qual consta en l’expedient. 
 
3.- La Sra. (...), conserge del centre cultural la Fàbrica, durant el mes de juliol va 
realitzar la tasca de monitora de lleure de suport en el casal artístic organitzat per 
l’Ajuntament de Celrà, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern per al pagament de 160,00 euros en concepte de complement de productivitat, 
el qual consta en l’expedient. 
 
4.- El Sr. (...), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 
20,50 hores durant els mesos de juliol i agost de 2019 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 521,52 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
5.- El Sr. (...), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total 
d’31,50 hores durant els mesos de juliol i agost de 2019 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 837,08 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
6.- El Sr. (...), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 
19,50 hores durant els mesos de juliol i agost de 2019 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 590,88 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
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. 
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
500,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
348,30 euros, a favor de la Sra. (...)  en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que 
s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
160,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
521,52 euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de setembre de 2019.  



 

  
 

 

  
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
837,08 euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de setembre de 2019.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
590,88 euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de setembre de 2019.  
 
Setè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació. 
 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
11.- 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 menor de subministrament de 
dues cistelles de bàsquet (exp. X728/2019). 
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 de setembre de 2019 la tècnica de l’àrea d’esports ha emès informe 
justificant el subministrament a contractar consistent en l’adjudicació d’un joc de dues 
cistelles de bàsquet transportables amb proteccions i contrapesos. 
 
2. Es van convidar a l’empresa DEID SL Esport Escolar, perquè presentés la seva oferta 
econòmica que és presentada en data 18 de juny de 2019 essent de 4.614,50 Euros IVA 
exclòs. 
 
3. En data 16 de setembre l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat 
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
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, BOP 127 de data 3 de juliol. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa DEID SL Esport Escolar, amb NIF (…) i domicili a 
efectes de notificació  c/ Calàbria, 142 08530 La Garriga (Barcelona), el contracte menor de 
subministrament per a la compra d’un joc de dues cistelles de bàsquet transportables amb 
proteccions i contrapesos, per un import de 4.614,50 euros, IVA exclòs (5.583,55 euros, 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.3420.62500 “Mobiliari equipament esportiu”, 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 tècnica d’esports, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
12.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
16:15 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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