
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 17/2019 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 1 d´octubre de 2019 
Horari: de 15:15 hores a 15:45 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 15:15 hores del dia 1 d´octubre 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. 
 
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 
17 de setembre de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 17 de 
setembre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- 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 la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per l’autoconsum a la planta potabilitzadora de Celrà. 

 
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 el contracte 
administratiu per l’adquisició de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum i la seva 
instal·lació a la planta potabilitzadora, en virtut del Decret d’Alcaldia 743/2019. 
 
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 mixt de subministrament i d’obra per a l’adquisició de plaques 
fotovoltaiques per l’autoconsum i la seva instal·lació a la planta potabilitzadora de Celrà, 
per import de 22.916,23 €, IVA inclòs (18.939,03 €, 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 22.916,23 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 80.9330.62200 nau brigades a càrrec 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 Güell Camps, enginyer de l’Ajuntament 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
3.- 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 per al subministrament, 
instal·lació i servei de manteniment de semàfors per a la cruïlla de la carretera Palamós – 
carrer Germans Sàbat de Celrà (exp. X701/2019). 
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1.  Per acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu per al subministrament, instal·lació i servei de manteniment de semàfors per 
a la cruïlla de la carretera Palamós – carrer Germans Sàbat de Celrà, amb un pressupost 
base de licitació per import de 61.717,83 euros, IVA exclòs (74.678,57 Euros, IVA inclòs), 
es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i es va disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
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 2 d’agost de 2019. 
 
2. La data límit de presentació de proposicions era el dia 26 d’agost de 2019 a les 19.00h, 
dins aquest termini van presentar oferta dos licitadors: 
              Registre d’entrada municipal 

Licitadors Registre Data 
ETRA BONAL, S.A. E2019004914 14/08/2019 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. (SECE) E2019005046 23/08/2019 

 
3. En data 9 de setembre de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre 
únic presentat pels licitadors. 



 

  
 

 

Un cop descarregada la documentació del sobre únic presentat per les empreses licitadores 
es va procedir a valorar la documentació presentada. Un cop aplicada la fórmula, la 
puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) ha estat la següent: 
  
Licitadors Import  oferta € 

Subministrament 
(IVA exclòs) 

Import  oferta € 
Manteniment 
(IVA exclòs) 

Import total puntuació 
oferta € 
25 punts 

ETRA BONAL, S.A. 41.131,59 5.619,12 46.750,71 23,51 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. (SECE) 

37.803,93 6.157,69 43.961,62 25 

 
Seguidament la mesa de contractació va acordar classificar les empreses per ordre 
decreixent de puntuació i sol·licitar a l’empresa Sociedad Española de Construcciones 
Eléctricas, S.A. (SECE), empresa classificada en primer lloc, que en el termini de set dies 
hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic fes arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte. 

 
4. En data 19 de setembre de 2019, registre de sortida municipal S2019002308, es 
requereix a Sociedad Española de Construcciones Electricas, S.A. per a què presenti, en el 
termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic, 
documentació diversa per a l’adjudicació del contracte així com el document acreditatiu de 
la constitució de la garantia definitiva   
 
5. En data 30 de setembre de 2019 l’empresa Sociedad Española de Construcciones 
Electricas, S.A. presenta la documentació requerida i justifica la constitució de la garantia 
definitiva mitjançant transferència bancària. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 



 

  
 

 

5. 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 administratiu per al subministrament, instal·lació i servei de 
manteniment de semàfors per a la cruïlla de la carretera Palamós – carrer Germans Sàbat 
de Celrà, a favor de l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. amb 
domicili a l’Avinguda Diagonal 472-476 Esc. B Entresòl-3a de 08006 Barcelona, amb CIF 
(...), per un import de 43.961,62 Euros, que correspon al següent: 
 

• 37.803,93 euros, IVA exclòs (45.742,75 Euros, IVA inclòs), pel subministrament i 
instal·lació dels semàfors. 

• 6.157,69 euros, IVA exclòs (7.450,81 Euros, IVA inclòs), pel servei de 
manteniment del semàfors, per 4 anys de contracte. 
 

Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, i per la proposta 
presentada per l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la 
documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
número 21.1330.62300 ‘Instal·lació semàfors Ctra. de Palamós’  del pressupost vigent de 
la Corporació i de les que correspongui per als exercicis següents per al servei de 
manteniment.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar l’adjudicatària perquè el dia 
i l’hora que se li indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
4.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
5.- Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 15:45 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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