
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 18/2019 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 15 d´octubre de 2019 
Horari: de 17:00 hores a 17:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 15 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, el Sr. Aram Aymerich Besalú, i 
el Sr. Albert López Guàrdia 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 
1 d’ octubre de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 1 d’ 
octubre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària 
titulat entroncament carrer germans sàbat amb la nova rotonda de Celrà 
(expedient X749/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1.- En sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, de data 31 de juliol de 2019, es 
va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat ‘urbanització de 
l’entroncament del carrer Germans Sàbat amb la nova rotonda de Celrà’, redactat per ABM 
Serveis d’enginyeria i consulting, S.L., i amb un pressupost d’execució per contracte de 
39.462,75 Euros, IVA exclòs  (47.749,93 Euros, IVA inclòs). 
  
2.- Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona 
número 150 de 6 d’agost de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7933 de 6 d’agost de 2019, al tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler, podent 
presentar al.legacions durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
l’última d’aquestes publicacions. Termini que va finalitzar el dia 19 de setembre de 2019. 
 
3.- En data 6 d’agost de 2019, registre sortida municipal número 2080, es va sol·licitar 
informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.  I en data 8 d’octubre de 2019, registre d’entrada 
municipal número 6033, l’Agència Catalana de l’Aigua tramet l’informe el qual és favorable. 
 
4.- Durant el període d’informació pública va presentar al·legacions el Sr. (...), registre 
d’entrada municipal número 5437, de data 17 de setembre de 2019. 
 
5.- En data 9 d’octubre de 2019 ha emès informe el tècnic redactor del projecte, el qual 
serveix de motivació al present acord, i que diu així:  

 
(...) 
 
RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 
 
A continuació es detalla el contingut de les al·legacions rebudes i es dóna resposta 
a cadascun dels seus punts. 
 
Al·legació núm. 1. (...) 
 
Primera – Recomanació d’augmentar el calat de 0,88m a 1,00m  
 
El perllongament de la secció de la canalització en els 12,55 metres aigua avall, es 
manté amb les característiques existents, atès que la capacitat és suficient i en 
aquest tram no s’aporta més cabal a la canalització.  
 
D’acord amb l’informe favorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 8 
d’octubre de 2019 (UDPH2019003878) aquesta secció és congruent amb els trams 
contigus ja canalitzats.  
 
El dimensionat de la canalització aigües avall de l’àmbit d’aquest projecte, serà 
objecte d’un projecte independent i en aquest cas, si que caldrà tenir en compte 
l’aportació addicional de l’escorrentiu superficial de la nova superfície urbanitzada 
del carrer Germans Sàbat.  
 
Segona – Simplificació del replanteig de la canalització.  
 
El disseny en planta de la canalització s’ha plantejat per evitar que el canvi 
d’alineació coincideixi justament amb la junta entre la part perllongada i l’existent. 
D’aquesta manera s’evita que la zona on es poden produir majors erosions pel 
canvi d’alineació coincideixi amb la secció més dèbil. 
 
CONCLUSIONS 
 
Ateses les consideracions efectuades, el tècnic sotasignat informa que es 
desestimen totes les al·legacions presentades, i per tant no suposen cap 



 

  
 

 

modificació sobre el “Projecte simplificat. Urbanització de l’entroncament del carrer 
Germans Sàbat amb la nova rotonda. T.M. de Celrà”. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’ acord amb el que disposa 
l’ article 37.1.c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’ obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
2.- L’ acord d’ aprovació definitiva del projecte s’ ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ ha d’ inserir al tauler 
d’ anuncis de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’ article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 
  
3. De conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
  
4. 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.-  Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. (...), en el sentit expressat en la 
part expositiva d’aquest acord, en virtut de les consideracions realitzades. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat el projecte 
d’obra ordinària municipal titulat Entroncament del carrer Germans Sàbat amb la nova 
rotonda de Celrà’, redactat per ABM Serveis d’enginyeria i consulting, S.L. i amb un 
pressupost d’execució per contracte de 39.462,75 Euros, IVA exclòs  (47.749,93 Euros, IVA 
inclòs). 
  
Tercer. Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.  
 
Quart. Publicar aquest acord, en aplicació del principi de transparència, a 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.  
  
Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. (...).  
 

 
3 .- Concessió llicència urbanística per a l’enderroc de construccions existents i 
la construcció d’un edifici industrial (expedient X837/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.551 , el Sr. (...), en 

representació de l'empresa NOVAREA GRAFF SL, presenta sol·licitud de llicència urbanística 
per a la construcció d’un edifici industrial i enderroc de construccions existents al carrer 
Aumet 74-76 de Celrà. 
 

2. En data 27 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.750 i 5.754, 
l’empresa Novarea Graff SL presenta documentació complementària. 
 



 

  
 

 

3. En data 27 de setembre de 2019, l’enginyer municipal emet informe favorable en relació de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, exposant que segons la Llei 3/2010 al tractar-
se d’un establiment Tipus C, de risc alt de menys de 2.500 m2, resta sotmès al control 
preventiu de l’Administració municipal.  

 
4. En data 30 de setembre de 2019, emet informe favorable l’arquitecta municipal. 
 
5. En data 1 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.836 i en data 11 

d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal núm.  6.179, l’empresa Novarea Graff SL 
presenta full d’estadística d’edificació i projecte executiu. 
 

FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme. 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

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

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

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny.  

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent: 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a l’empresa NOVAREA GRAFF SL amb NIF núm. (...) llicència municipal per 
a l’enderroc de construccions existents i construcció d’un edifici industrial al carrer Aumet núm. 
74-76 de Celrà (referència cadastral núm. XXX), salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
tercer.  
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
-  Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
-  Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 
1ª ocupació. 
- Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici 
a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de qualsevol 
altre servei municipal.  
- Amb la comunicació prèvia de primera ocupació, caldrà adjuntar fotografies conforme s’han 



 

  
 

 

enderrocat les edificacions que hi ha en la franja de separació a veïns. 

Condicions particulars: 
- Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
- Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin a 
espais públics.  
- Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la llargada 
de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix tractament 
d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
- Un cop acabades les obres caldrà realitzar l’acta de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010. 
- El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
- El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, si 
s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica a la Instrucció Tècnica Complementària SP 136 
“Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis.” 
 
Condicions generals: 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública existent 
de plujanes. 
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i 
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions 
que inicialment foren precises.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 863.023,59 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:                 
28.048,27 €  

Placa informativa:       12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)     310,00 € 



 

  
 

 

TOTAL:    28.370,27 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
4 .- Concessió llicència urbanística per a la construcció d’un edifici industrial 
(expedient X893/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 25 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.694, l’empresa 
CHABAS INMOBILIARIO SL, presenta memòria d’incendis per a la construcció d’un edifici 
industrial al carrer Ter número 25-27 de Celrà. 
 
2.- En data 26 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.725, el Sr. (...), 
en representació de l'empresa CHABAS INMOBILIARIO SL, presenta sol·licitud de llicència 
urbanística per a la construcció d’un edifici industrial al carrer Ter número 25-27 de Celrà. 
 
3.- En data 27 de setembre de 2019, l’enginyer municipal emet informe favorable en 
relació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, exposant que segons la Llei 3/2010 
al tractar-se d’un establiment Tipus C, de risc alt de menys de 2.500 m2, resta sotmès al 
control preventiu de l’Administració municipal. 
 
4.- En data 1 d’octubre de 2019, registre de sortida municipal núm. 2.403, es requereix 
documentació complementària a l’empresa CHABAS INMOBILIARIO SL. 
 
5.- En data 9 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 6.124, el Sr. (...), en 
representació de l'empresa CHABAS INMOBILIARIO SL, presenta la documentació 
complementària requerida. 
 
6.- En data 10 d’octubre de 2019, emet informe favorable l’arquitecta municipal. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
6. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme. 
7. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

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

administracions publiques. 
9. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

10. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny.  

 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l’empresa CHABAS INMOBILIARO SL amb NIF núm. (...) llicència 
municipal per a la construcció d’un edifici industrial al carrer Ter núm. 25 i 27 de Celrà 



 

  
 

 

(referència cadastral núm. XXX i XXX), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.  
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
-  Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
-  Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que no 
han estat introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la llicència.  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
- Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 
la fiança per a la gestió de residus. 
- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
- Amb la comunicació prèvia de primera ocupació, caldrà adjuntar fotografies conforme 
s’han enderrocat les edificacions que hi ha en la franja de separació a veïns. 

Condicions particulars: 
- Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
- Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig 
pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que 
afectin a espais públics.  
- Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 
llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix 
tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
- Un cop acabades les obres caldrà realitzar l’acta de comprovació segons s’estableixi a la 
Llei 3/2010. 
- El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
- El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, 
si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica a la Instrucció Tècnica Complementària SP 
136 “Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra 
incendis.” 
 
Condicions generals: 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de plujanes. 
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 
façanes de l'edifici.  
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 
d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament 
determini per a fins públics.  



 

  
 

 

- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata 
i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 

 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 1.010.732,45 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:             
32.848,80 €  

Placa informativa:       12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 
11) 

    310,00 € 

TOTAL:    33.170,80 Euros  

  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
5 .- Adjudicació del contracte de serveis per al tractament de fans produïts a 
l’EDAR Celrà, mitjançant procediment obert simplificat (expedient X723/19) 
 

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 de serveis de tractament de fangs de l’EDAR de Celrà, amb un pressupost 
base de licitació per import de 79.800,00 euros, IVA exclòs (96.558,00 Euros, IVA inclòs), 
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. 
 
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 2 d’agost 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 2 de setembre de 2019 a les 19.00h, indicant-se que 
la data d’obertura de les ofertes seria el dia 16 de setembre de 2019. 

 
3. Ha presentat oferta un únic licitador:            

              Registre d’entrada municipal 
Licitadors Registre Data 

BURES PROFESIONAL, S.A. E2019005127 29/08/2019 
 
4. En data 16 de setembre de 2019, la Mesa de contractació es reuneix per obrir el sobre 
únic presentat pel licitador indicat. 
 
Un cop descarregada la documentació i aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el 
preu ofert (criteri únic) ha estat la següent: 
  

Licitadors 

Import  
oferta €  IVA 

Import 
oferta € 

puntuació 
oferta € 

(IVA 
exclòs) 

  (IVA 
inclòs) 25 punts 

BURES PROFESIONAL, S.A. 67.830,00 6.783,00 74.613,00 25 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

Únic. Sol·licitar a l’empresa Burés Professional, S.A., que ha quedat classificada en 
primer lloc, que en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’enviament 
del requeriment electrònic faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per 
procedir a l’adjudicació d’aquest contracte, així com els documents presentats (annex 
1 i annex 2) signats electrònicament. 
 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que 
disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte 
una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen 
el plecs de clàusules administratives particulars. 

 
 
5. El dia 1 d’octubre de 2019, registre de sortida municipal número S2019002404, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa licitadora, 
indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el termini de 7 dies hàbils. En 
data 8 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal E2019006084, l’empresa ha 
presentat la documentació correctament i la garantia definitiva, mitjançant aval formalitzat 
amb Banc de Sabadell, dins del termini. 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte de serveis per al tractament dels fangs produïts per l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Celrà, a favor de Burés professional, S.A., amb NIF (...), i 
domicili a Barri Puig de Sant Roc, 1 de 17180 Vilablareix, per l’import de 67.830,00 euros, 
IVA exclòs 74.613,00 Euros, IVA inclòs), corresponent a dos 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 del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.22700 ‘Gestió residus EDAR’ del pressupost vigent de la Corporació i de l’aplicació 
pressupostària corresponent dels exercicis pressupostaris següents. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i citar-la 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. 
 

 
6.- Adjudicació del contracte del servei d’aula de teatre, mitjançant procediment 
obert simplificat (expedient X687/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i amb assenyalament 
de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei d’aula de teatre, 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. 
 
Aquest contracte es divideix en tres lots: Lot 1: Aula de teatre infantil, Lot 2: Aula de 
teatre juvenil i Lot 3: Aula de teatre per adults. 
 
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del 
contracte es va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 
24 de juliol de 2019. 
 
3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 8 d’agost de 2019, a les 
19:00h. 

 
4. Ha presentat oferta una única licitadora:  

 Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Lot Data  Número 
(...) 1-2-3 31/07/2019 E2019004702 

 
5. El dia 2 de setembre de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A, 
es va comprovar que la licitadora havia presentat correctament la documentació, i es va 
lliurar la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor als tècnics municipals per a què la valoressin.  
 
6. El dia 4 de setembre de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre B, 
que ha de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica. Prèviament es llegeix l’informe emès per la tècnica de 
cultura valorant la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor de l’empresa presentada. 
 
La puntuació obtinguda en la memòria tècnica, inclosa en el sobre B, de les ofertes 
presentades per a la licitació del servei d’aula de teatre, és la següent:  

 
LOT LICITADOR PUNTUACIÓ 
1. Aula de teatre infantil (...) 25 punts 
2. Aula de teatre juvenil (...) 25 punts 
3. Aula de teatre per adults (...) 25 punts 

 
Un cop valorats els sobres, la licitadora ha obtingut la puntuació següent: 
 
   
Criteri 1: Preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert ha 
estat la següent: 
 
Licitador Lot Import oferta € 

IVA exclòs -2 
anys- 

Import oferta € 
IVA inclòs 

Puntuació oferta 
(màx. 25 punts) 

(...) 1 4.046,00 ----- 25 
(...) 2 5.343,76 ----- 25 
(...) 3 5.343,76 ----- 25 
 
Criteri 2: Criteri de valoració per la realització d’activitats extraordinàries (màxim 25 
punts): 
 



 

  
 

 

Licitador Lot 2 activitats 
extra 

(25 punts) 

1 activitat 
extra  

(12,50 
punts) 

0 activitat 
extra  

(0 punts) 

(...) 1 - - - 
(...) 2 - - - 
(...) 3 - - - 
No s’han valorat les activitats extraordinàries proposades perquè s’han descrit en el 
projecte de proposta pedagògica com una proposta innovadora. 
 
Criteri 3: Criteri social de formació (màxim 25 punts): 
 
Licitador Lot 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) 

(...) 1 25 - - - 
(...) 2 - - - - 
(...) 3 - - - - 
 
 
Essent la puntuació total dels criteris avaluables de forma automàtica els següents: 
 
Licitador Lot Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
(...) 1 25 0 25 50 
(...) 2 25 0 0 25 
(...) 3 25 0 0 25 
 
 
I la puntuació obtinguda per la licitadora és la següent: 
    
Licitador Lot Puntuació 

criteris 
judici de 
valor 

Puntuació 
criteris 
automàtics 

Puntuació 
total 

(...) 1 25 50 75 
(...) 2 25 25 50 
(...) 3 25 25 50 
 
D’acord amb la clàusula 11.2 del plec de clàusules administratives particulars la licitadora 
pot resultar adjudicatària dels tres lots per evitar que un dels lots quedi desert. 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

Sol·licitar a la Sra. (...) que en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data 
d’enviament del requeriment electrònic faci arribar a l’Ajuntament la documentació 
necessària per procedir a l’adjudicació dels 3 lots del contracte de serveis de l’Aula de 
Teatre (1 – Aula de teatre infantil, 2 – Aula de teatre juvenil i 3 – Aula de teatre per 
adults).  
 
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 6 de setembre de 2019, registre de sortida municipal número S2019002233, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a la licitadora, indicant-li que 
havia de presentar aquesta documentació en el termini de 7 dies hàbils. La Sra. (...) va 
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 l’Ajuntament de Celrà la va requerir novament per a què en el termini de 
tres dies hàbils presentés la documentació que mancava. La Sra. (...) ha presentat la 
documentació correctament dins del termini. 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el LOT 1 (Aula de teatre infantil), el LOT 2 (Aula de teatre juvenil), el LOT 
3 (Aula de teatre per adults), del contracte de l’aula de teatre, a favor de (...), amb NIF 
(...) pels imports que s’indiquen a continuació, corresponent a dos anys de contracte: 
 
 



 

  
 

 

Lot Import Euros 
IVA exclòs 

LOT 1: Aula de teatre infantil 4.046,00 
LOT 2: Aula de teatre juvenil 5.343,76 
LOT 3: Aula de teatre per adults 5.343,76 

 
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. 
 
De conformitat amb el que disposa la clàusula 1.1 del plec de prescripcions tècniques 
particulars s’ha d’arribar al mínim de set participants per a poder prestar-se el servei. 
 
Segon. Retenir l’import de 736,68 Euros dels primers pagaments que s’hagi d’abonar a la 
Sra. (...), fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva. 
 
Tercer. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
números 30.3342.22609 ‘Activitats cultura’ i 50.3371.22699 ‘Activitats joventut’ del 
pressupost vigent de la Corporació i de l’aplicació pressupostària corresponent dels 
exercicis pressupostaris següents. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i citar-la perquè el dia i l’hora que se li indiqui 
concorri a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 

7.- Adjudicació contracte menor de serveis per a la millora de la gestió 
documental i l’arxiu municipal (expedient X944/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arxivera (...) ha presentat a l’Ajuntament de Celrà un pressupost per a realitzar 
tasques d’organització i tractament documental de l’arxiu municipal de Celrà, segons el 
projecte presentat, per import de 9.600,00 euros, IVA exclòs, i que inclou el següent: 
classificació, ordenació, avaluació i instal·lació de la documentació municipal (suport paper) 
i reubicació de tota la documentació en un sol dipòsit. 
 
2. L’òrgan de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis a 
favor de l’empresa la Sra. (...), 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de la Sra. (...), amb NIF (...) i domicili al carrer (...) 17463 Sant 
Joan de Mollet, el contracte menor de serveis per a la realització de tasques d’organització i 
tractament documental de l’arxiu municipal de Celrà, per un import de 9.600,00 euros IVA 
exclòs (11.616,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3322.22799 ‘Treballs realitzats per professionals independents’ 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. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8 .- Adjudicació contracte menor de subministrament per la compra de diversos 
“displays” i variadors per les bombes i motors existents de l’EDAR (expedient 
X890/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de l’EDAR emet informe sobre la necessitat d’adquirir variadors i 
‘displays’ per a l’EDAR, atès que alguns han deixat de funcionar i d’altres són obsolets.  
 



 

  
 

 

2. Es va demanar pressupost a una empresa: COEVA Girona, S.A., que ha presentat oferta 
per un import de 5.764,07 euros, IVA exclòs.  
 
3. L’òrgan de contractació emet informe proposant l’adjudicació d’un contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició de variadors i ‘displays’ per a l’EDAR de Celrà, per 
l’import de 5.764,07 euros, IVA exclòs, a favor de COEVA Girona, S.A., 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, 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. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de variadors i 
‘displays’ per a l’EDAR de Celrà, a favor de l’empresa COEVA Girona, S.A., amb CIF número 
(...), per un import de 5.764,07 €, IVA exclòs, de conformitat amb l’oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 ‘Millores EDAR’, 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. (…), cap de planta de l’EDAR, 
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. 

 
 
9 .- Concessió de subvenció a l’AMIPA Gínjols per la Festa de Final de Curs 18-
19 (expedient X915/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Com cada any, l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols organitza la Festa de 
final de curs amb activitats pels infants i les seves famílies. Enguany estava 
programada pel dia 28 de juny de 2019 coincidint amb el final de curs, però es va 
haver de posposar a causa de la pluja i es va acabar celebrant el passat 27 de 
setembre de 2019. 
 

2. En data 24 de setembre de 2019, registre municipal d’entrada 5634, l’AMIPA 
Gínjols ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per sufragar la despesa 
derivada de la contractació de l’espectacle “bombolles de sabó” que es va realitzar 
el mateix dia de la festa. Conjuntament amb la sol·licitud, s’aporta documentació 
justificativa de la despesa. 
 

3. En data 4 d’octubre de 2019, la tècnica d’Educació ha emès informe favorable 
sobre la justificació de la subvenció per part de l’entitat sol·licitant. 
 

4. En data 8 d’octubre de 2019, el regidor d’educació ha emès una proposta de 
subvenció a favor de l’AMIPA Gínjols per import total de 250 euros amb la finalitat 
de contribuir en l’organització d’aquest tipus d’activitats que complementen 
l’activitat educativa de les escoles bressol i fomenten la cohesió de la comunitat 
educativa del centre. 

 
5. Ha emès informe la Secretària de la corporació el qual consta en l’expedient 

administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; 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; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD  

 
Primer.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
250 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols amb NIF (...), domicili al 
C/Canigó, 5, de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (...), a fi de sufragar 



 

  
 

 

part de la despesa derivada de la contractació del taller “bombolles de sabó”, adreçat a tots 
els infants del centre i les seves famílies, que es va realitzar en data 27 de setembre de 
2019, coincidint amb la Festa de fi de curs 2018-2019. 
  
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3234 48000 
“Aportació AMIPA EB Gínjols” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el 
supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
10 .- Concessió de subvenció façanes Carrer Sant Feliu (expedient X252/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària del dia 12 de març de 2019 es van aprovar les bases reguladores per 
a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu de Celrà. Acord fet 
públic en el BOP de Girona núm. 57, de 21 de març de 2019, en el DOGC número 7842, de 
28 de març de 2019, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació.   

 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions 
durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. Publicant-se el text 
íntegre de les bases en el BOP de Girona número 88, de 8 de maig de 2019,  i l’extracte de 
la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 117, de 18 de juny de 2019 i en l’e-
tauler de la Corporació. 

 
2.- Han presentat sol·licitud: 
 

Nom Núm. Registre entrada Data Registre entrada 
Comunitat de Propietaris 
Edifici Ter 

E2019003870 20/06/2019 

Comunitat de Propietaris 
Edifici Orriols 

E2019003871 20/06/2019 

 
3.- La comissió tècnica de valoració ha emès una proposta d’atorgament per a la 
rehabilitació de façanes del carrer Sant Feliu de Celrà, d’acord amb els criteris que consten 
en els articles 10, 11, 12 i 14 de les bases reguladores. 
 
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 i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 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: 



 

  
 

 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir els següents ajuts per a la rehabilitació de façanes del carrer Sant Feliu de 
Celrà: 
 

NIF/NIE Nom sol·licitant Ubicació immoble Import ajut 

(...) Comunitat de Propietaris 
Edifici Ter c/ Sant Feliu, 4 3.483,00 € 

(...) Comunitat de Propietaris 
Edifici Orriols c/Sant Feliu, 2 6.963,50 € 

 
Segon. Els ajuts s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita 
dels tècnics municipals, que emetran un informe al respecte, de conformitat amb l’article 
18 de les bases reguladores.  
 
Tercer. El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la 
documentació. 
 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.7800 ‘Subvencions 
rehabilitació de façanes’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2019. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
 
 

11 .- Aprovació de preus públics (expedient X898/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe, de data 4 d’octubre de 2019, en relació 
a la proposta del preu públic corresponents al concert de Miquel Gil i el pack de 
desembredansa previst per aquest any al Teatre Ateneu de Celrà 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de 7 d’octubre de 2019 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  



 

  
 

 

   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern 
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar el preu públic segons s’indica en l’Annex a aquest acord: 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació.  
 

 
ANNEX 

 
 
 

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

1.- La Sra. (...) va efectuar el repartiment del butlletí ‘La Celranenca’ del mes d’octubre 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 de 250,00€ en concepte de complement de 
productivitat pels repartiments realitzats, els quals consten en l’expedient. Durant el mes 
de setembre de 2019 la Sra. (...)ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció 
ciutadana, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 66,65 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
2.- La Sra. (...) ha realitzat diverses tasques durant el mes de juliol al casalet d’estiu 
organitzat per les escoles bressol municipals de Celrà, segons queda acreditat en la 
proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 677,04 euros en concepte 
de complement de productivitat, el qual consta en l’expedient. 
 
3.- El Sr. (...) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes de setembre de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 34,50 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual 
consta en l’expedient. 
 
4.- La Sra. (...) ha realitzat 10 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes de setembre de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 

Obra de teatre
Entrada 
General Anticipada

Concert Miquel Gil 7,00 €          5,00 €         

Pack tots els tallers desembrendansa 100,00 €      -  €           

Preu Públic 
(€/entrada)



 

  
 

 

intern proposant el pagament de 138,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual 
consta en l’expedient. 
 
5.- El Sr. (...), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 1,25 
hores durant el mes de setembre 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 31,80 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 3,25 
hores durant el mes de setembre 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 80,00 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
7.- El Sr. (...), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 2,75 
hores durant el mes de setembre 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 67,70 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. 
 
Sobre la base d’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 
306,65 euros, a favor de la Sra. (...), dels quals 250,00 euros en concepte de complement 
de productivitat i 66,65 euros en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
677,04 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
34,50 euros, a favor del Sr. (...) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
138,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que 
s’ha d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2019. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
31,80 euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes d’octubre de 2019.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 80,00 
euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar en la 
nòmina del mes d’octubre de 2019.  
 
Setè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 67,70 
euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar en la 
nòmina del mes d’octubre de 2019.  
 
Vuitè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació. 



 

  
 

 

 
Novè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
13.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
14.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:20 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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