ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: primera
Dia: 21 de gener de 2020
Horari: de 17:00 hores a 18:00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 21 de gener de 2020, 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. Albert Lopez Guàrdia i el
Sr. Aram Aymerich Besalú, regidora i 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 desembre de 2019.
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 17 de
desembre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova
per unanimitat.
EN MATÈRIA D’URBANISME
2. Llicència urbanística per a la segregació de la sort IX d’una finca situada en
SNU i posterior agrupació (expedient X1050/2019)
ANTECEDENTS DE FET

1. En data 20 de novembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 7.002, la Sra. (…)
presenta sol·licitud de llicència urbanística de parcel·lació de la sort IX de la finca
registral 62 situada en sòl no urbanitzable del municipi de Celrà i posterior agrupació
d’aquesta a dues finques registrals.
2. En data 22 de novembre de 2019, registre de sortida municipal núm.
requereix a la Sra. (…) documentació complementària.

2.151, es

3. En data 20 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 7.670, la Sra. (…)
presenta la documentació requerida.
4. En data 16 de gener de 2020, emet informe favorable l’arquitecta municipal, el qual es
transcriu a continuació:
(...)
A. PARCEL·LA
La finca objecte de la segregació està situada al nord del nucli urbà de Celrà i es
correspon amb part de la parcel·la 248 del Polígon 1 amb referència cadastral XXX.
Segons documentació cadastral el total de la parcel·la té una superfície de 16.822
m2 i està destinada a ús regadiu.
Aquesta parcel·la cadastral es correspon amb:
-

Sort IX de la finca registral 62, inscrita al Registre de la Propietat número 3
de Girona, (…). Segons documentació registral la finca té una superfície de
0,710913 Ha. (7.109,13 m2).

-

Finca 1640, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Girona, (…).
Segons documentació registral la finca té una superfície de cinquantaquatre àrees i seixanta vuit centiàrees (5.468 m2).

-

Finca 1596, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Girona, (…).
Segons documentació registral la finca té una superfície de seixanta- tres
àrees i dues centiàrees (6.302 m2).

Posteriorment s’agregaran aquestes 3 finques amb la parcel·la cadastral XXX que
es correspon amb:
-

Finca 1690 inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Girona, al tom
2521, llibre 74, foli 200. Segons documentació registral la finca té una
superfície de vint-i-una àrees i vuitanta-set centiàrees (2.187 m2).

No s’aporta còpia de la nota simple registral de les finques 62, 1640, 1596 i 1690.
Actualment no hi ha edificada cap construcció.
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ
•

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de
novembre de 1998.

C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Classificació del sòl: Sòl No Urbanitzable

Qualificació del sòl: Zona Agrícola Protegit (AP)
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació:
Art. 139 - Zona agrícola protegida. AP
1. Definició: Sòls que per les seves condicions tenen un especials valor agrícola,
estiguin o no conreats en el moment de la seva classificació. Aquests terrenys són
qualificats d’acord amb els criteris de l’apartat b, de l’article 117 del TR.
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la
unitat mínima de conreu que determina el Decret 169/1983 de 12 d'abril sobre
Unitats Mínimes de Conreu.
3. Condicions d'ús: Els únics usos permesos són l'agrícola. L'habitatge només és
permet a les masies existents
4. S´admeten les construccions de magatzems agrícoles.
5. La construcció d´habitatges en aquest tipus de sòl està limitada per la seva
vinculació agrícola. Per això, a més de les condicions generals, cal acreditar per
part del promotor i propietari dels terrenys, que la seva activitat econòmica
principal és agrícola o ramadera.
6. Regulació per a les edificacions d'utilitat pública i interès social: Per a les
edificacions que en aplicació d'allò establert en l'art. 128 del TR, es declarin
d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Pla especial que
contempli:
a) L'impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació.
b) La servituds de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació del nucli de
població.
c) les condicions formals i tècniques de la nova edificació.
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ
El Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu, regula
l’extensió de les unitats mínimes de conreu com a mitjà per preservar la integritat
física de les finques rústiques catalanes, establint igualment les excepcions per
atorgar segregacions per sota de les reflectides superfícies.
L’article 2 de l’esmentat decret estableix que la segregació d’una finca rústica
només serà vàlida quan no en resulti cap parcel·la d’extensió inferior a la unitat
mínima de conreu fixada per al municipi on estigui situada la finca.
D’acord amb el que assenyala l’Annex 1 de l’esmentat Decret, la unitat mínima de
conreu per al terme municipal de Celrà és de 3 hectàrees per a terrenys de secà i
de 1,25 hectàrees per als de regadiu.
D’acord amb l’article 27.1.a del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, quan la superfície dels lots
resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons
correspongui, l’òrgan municipal competent ha de declarar innecessària la llicència
urbanística de parcel·lació.
Segons la documentació de la qual es disposa, la finca objecte de la segregació és
la següent:
Finques Inicials:
FINCA 62 SORT XIV: “Otra pieza de tierra cultivo regadiu, llamada “Feixa
Vermella”, de cabida tres vesanas y cuatro dieciseis avos, equivalentes a setenta y
una áreas nueve centiáreas, trece decímetres cuadrados; lindante: (…).”

FINCA 1640: “Una extensió de terreny de cabuda dues vessanes i mitja, iguals a
cinquanta-quatre àrees, seixanta-vuit centiàrees, situada a Celrà, procedent d’una
altra major anomenada Feixa Vermella, limita a (…).”
FINCA 1596: “Peça de terra anomenada Feixa Vermella, procedent del mas Prat
de la Vila, situada en el terme de Celrà, de cabuda dues vessanes i vuitanta-cinc
cèntims, o sigui, seixanta-tres àrees i dues centiàrees, que limita a (…)”
FINCA 1690: “Porció de terreny conreu, de cabuda una vessana o vint-i-una
àrees, vuitanta-set centiàrees, situada al terme de Celrà, que fou part d’una peça
de terra de major cabuda anomenada “Feixa Vermella”, limita: al nord, amb dita
porció de terreny, amb restant finca de Feixa Vermella propietat de (…).
Finca Resultant:
“Finca rústica, de regadiu, situada al pla de Celrà, anomenada “Feixa Vermella”, de
superfície 2,106613 Ha (21.066,13 m2); que limita al (…).”
Correspon amb les parcel·les cadastrals XXX i XXX.
Es tracta d’una declaració d’innecessarietat de parcel·lació urbanística per a una
segregació i posterior agregació.
Segons l’article 27 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística ens trobem davant d’una
declaració d’innecessarietat, concretament en el supòsit del punt 27.b, ja que la
finca segregada (SORT IX de la finca 62) té una superfície 0,710913 Ha i les tres
finques agregades 1640, 1596 i 1690 tenen unes superfícies de 0,5468 Ha, 0,6302
Ha i 0,2187 Ha respectivament, resultant una finca de 2,106613 Ha superior a la
unitat mínima de regadiu que són 1,25 Ha.
E. CONCLUSIONS
S’informa favorable sobre la declaració d’innecessarietat de parcel·lació
urbanística de la SORT IX de la finca inicial 62 i posterior agregació de les finques
1640, 1596 i 1690.
És el que s’informa pels efectes oportuns.
FONAMENTS DE DRET
1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
2.- Article 142 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà.
3.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
4.- Article 27.1.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, prescriu que quan la superfície dels lots resultants sigui
igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, l’òrgan
municipal competent ha de declarar innecessària la llicència urbanística de parcel·lació.
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.
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del

següent
ACORD
Primer.- Declarar la innecessarietat de la llicència urbanística de parcel·lació de la “suerte
IX” de la finca registral 62, propietat de la Sra. (…) amb DNI núm. (…), amb la finalitat
d’agrupar-la amb les finques registrals 1640, 1596 i 1690, en els termes indicats en la part
expositiva d’aquest acord, i que respon a la descripció següent:
Finca Resultant:
“Finca rústica, de regadiu, situada al pla de Celrà, anomenada “Feixa Vermella”, de
superfície 2,106613 Ha (21.066,13 m2); que limita al (…).”
Correspon amb les parcel·les cadastrals XXX i XXX.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de document
administratiu (OF.11): 175,00 €.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. (…).

3. Llicència urbanística per a la construcció d’una piscina en un habitatge
unifamiliar aïllat (expedient x1139/2019)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 7.357, el Sr. (…),
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’una piscina al carrer Joan Salvat
Papasseït núm. 11 de Celrà.
2. En data 13 de gener de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
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.
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA al carrer Joan Salvat Papasseït núm. 11 de Celrà (ref. 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:
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, 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 de la construcció.

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.
Condicions Generals de les llicencies d’obres
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment
acabats.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà
ser sol·licitada a part.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de
Celrà.
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la
connexió a la xarxa general.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
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:

18.527,09 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

602,13 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

694,13 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. Llicència urbanística per a la realització de dues obertures en façana d’edifici
plurifamiliar (expedient x1145/2019)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 7.415, la Sra. (…)
en representació de l’empresa Atmosphere Seler Projectes SLU, sol·licita llicència
urbanística per a la realització de dues obertures en façana d’edifici plurifamiliar situat
al carrer Germans Sàbat núm. 113 3er 3era de Celrà.
2. En data 13 de gener de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
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.
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la realització de dues
obertures en façana d’edifici plurifamiliar al carrer Germans Sàbat núm. 113 3er 3era de Celrà,
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:
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).
Documentació a presentar a l'acabar les obres:
Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra.
Presentació dels certificats de l’empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la
fiança per a la gestió de residus de la construcció.

Condicions Generals:
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment
acabats.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà
ser sol·licitada a part.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de
Celrà.
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:

4.530,00 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

147,23 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

239,23 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 i comunicar a la comunitat de
propietaris de l’edifici plurifamiliar del carrer Germans Sàbat núm. 113 de Celrà.

5. Ratificació decret d’alcaldia 13/2020 per a la instal·lació d’un aparell
elevador en un habitatge unifamiliar (expedient x11/2020)
Per Decret d’Alcaldia 13/2020, de data 13 de gener, es resol el que es transcriu íntegrament a
continuació:
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET
En data 30 de desembre de 2019, registre municipal d’entrada núm. 7.758, la Sra. (…)
presenta sol·licitud de llicència urbanística per a la instal·lació d’un aparell elevador en un
edifici unifamiliar a la carretera Palamós núm. 71 de Celrà-x2020_11
En data 10 de gener de 2020 ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
FONAMENTS DE DRET
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.
Per tot l’exposat;
HE RESOLT
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la
INSTAL·LACIÓ D’UN APARELL ELEVADOR EN UN EDIFICI UNIFAMILIAR situat a la carretera
Palamós núm. 71 de Celrà (ref. 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:
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 i certificat final de l'obra.
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.
Condicions Generals:
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i
totalment acabats.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa
caldrà ser sol·licitada a part.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana
de Celrà.
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:
Tipus de gravamen: 3,25%

25.740,98 €

Import:
836,58 €
Bonificació 95% (OF. 5, art. 4.2.b)):

-

794,75 €

Placa informativa obres
12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF
núm. 11)
TOTAL:

155,00 €

208,83 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.
Setè.- Ratificar aquest acord a la pròxima Junta de Govern Local.
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.
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 13/2020, de data 13 de gener, transcrit en la part
expositiva del present acord.

6. Llicència urbanística per a la construcció d’una piscina en un habitatge
unifamiliar aïllat (expedient X12/2020)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 7.787, la Sra. (…),
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’una piscina al carrer Àusias Marc
núm. 11 de Celrà.
2. En data 13 de gener de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
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.

En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA al carrer Àusias March núm. 11 de Celrà (ref. 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:
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, 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 de la construcció.
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.
Condicions Generals de les llicencies d’obres
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment
acabats.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà
ser sol·licitada a part.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de
Celrà.
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la
connexió a la xarxa general.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
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:

18.527,09 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

602,13 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

694,13 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.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
7. Adjudicació de la concessió de domini públic per a l’ús privatiu de la nau
industrial municipal número 1 per a la generació d’activitat econòmica (Exp.
X698/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2019, es va
aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’adjudicació de la nau industrial número 1, de
propietat municipal, per generar activitat econòmica i també es va obrir el procediment per
atorgar la concessió demanial (acord publicat al BOP de Girona número 146, de 31 de juliol
de 2019, a l’e-tauler de la pàgina web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis de la
corporació).
2. De conformitat amb la clàusula IV.5 del Plec de condicions, les ofertes s’havien de lliurar
en el termini de 45 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci al BOP de Girona.
La data límit, per tant, era el dia 16 de setembre de 2019.
Van presentar les seves ofertes els licitadors següents:

SOL·LICITANT
Sokad solucions mecàniques, S.L.P.
CAM – H7 Mecanitzats, S.L.
Club d’escaladors de Celrà

REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL
NÚMERO
DATA
E2019005011
20/08/2019
E2019005387
13/09/2019
E2019005422
16/09/2019

3. El dia 20 de setembre de 2019 la mesa de contractació es va reunir per revisar el
contingut del sobre A, la qual va acordar requerir als licitadors per a què presentessin
diverses correccions o esmenes sobre la documentació presentada en el Sobre A.
En data 23 d’octubre de 2019 (registres de sortida municipal número S2019002629,
S2019002630 i S2019002631) es va enviar els requeriments corresponents als tres
licitadors, per a què en el termini de tres dies hàbils des de la data de recepció del
requeriment, presentessin la documentació corresponent.
Sokad solucions mecàniques, S.L.P. (registre d’entrada municipal E2019006438 de data 24
d’octubre de 2019) i CAM – H7 Mecanitzats, S.L. (registre d’entrada municipal

E2019006456 de data 25 d’octubre de 2019) van presentar la documentació requerida
correctament, dins el termini concedit.
El Club d’escaladors no va presentar la documentació requerida.
4. El dia 22 de novembre de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre Bdocumentació ponderable a través de judicis de valor i va acordar excloure al Club
d’escaladors per no haver presentat la documentació requerida, i es van lliurar els sobres B
als tècnics municipals perquè valoressin la documentació, fixant-se l’acte d’obertura del
Sobre C per al dia 2 de desembre de 2019.
5. En data 2 de desembre de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre
C, amb la documentació que conté criteris quantificables de forma automàtica, prèvia
lectura de l’informe dels tècnics municipals relatiu a la puntuació obtinguda de la valoració
del sobre B.
Essent les puntuacions obtingudes en la valoració del sobre B les següents:
Licitador
Sokad solucions mecàniques SLP
CAM – H7 Mecanitzats SLP

Sobre B: Caràcter innovador de l’activitat
(fins a 5 punts)
5
5

A continuació es va procedir a l’obertura dels Sobres C – documentació que conté criteris
quantificables de forma automàtica, obtenint els sol·licitants la puntuació següent:

Licitador
Compromís creació número de llocs
de treball (màxim 6 punts – 2 p./lloc
treball)
Emprenedor/a
empadronat/da
a
Celrà o domicili social a Celrà (5
punts)
Empresa d’iniciativa social i sense
afany de lucre (màxim 4 punts)
Sinèrgies
amb
altres
activitats
econòmiques de Celrà (màx. 3 punts)
Valoració sobre C

Sokad
solucions
mecàniques SLP
4

CAM – H7 Mecanitzats
SLP
4

-

-

-

-

3

3

7

7

Un cop valorats els dos sobres, ha resultat la següent puntuació:
Licitador
Sokad solucions mecàniques SLP
CAM – H7 Mecanitzats SLP

Valoració sobre
B

Valoració sobre
C

Valoració
Total

5
5

7
7

12
12

En base als resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de
contractació:
Primer. Requerir a l’empresa Sokad solucions mecàniques S.L.P. per a què en un
termini de tres dies hàbils des de la rebuda del requeriment, presenti el document
original relatiu a les sinèrgies amb altres activitats econòmiques de Celrà signat per
les dues empreses, la relació comercial/empresarial que hi haurà –com a client,
proveïdor o col·laboració amb projectes, de conformitat amb la clàusula III del Plec
de condicions.

Segon. L’empresa CAM – H7 Mecanitzats, S.L. està constituïda en els darrers dos
anys, per la qual cosa té prioritat i queda en primera posició, de conformitat amb la
clàusula IV del plec de condicions, quedant classificades les empreses per ordre
decreixent de valoració, de la manera següent:
1.
CAM – H7 Mecanitzats, S.L.
2.
Sokad solucions mecàniques, S.L.P., sempre i quan presenti la
documentació indicada en el primer acord.
Tercer. Requerir a l’empresa CAM – H7 Mecanitzats, S.L perquè, en el termini de
deu dies hàbils, presentin la documentació requerida en l’apartat VII.2 del Plec de
condicions.
6. El dia 5 de desembre de 2019, registre de sortida municipal número S2019003081 es va
notificar l’exclusió del procediment, acordada per la mesa de contractació, al Club
d’escaladors de Celrà. Notificació rebuda el dia 7 de desembre de 2019.
El dia 5 de desembre de 2019, registre de sortida municipal número S2019003080 es va
trametre el requeriment acordat per la mesa de contractació a Sokad solucions mecàniques
S.L.P. per a què aportés en el termini de tres dies hàbils, la documentació indicada.
Requeriment rebut per l’empresa el dia 9 de desembre de 2019.
El mateix dia 5 de desembre de 2019, registre de sortida municipal número S2019003079
es va trametre el requeriment acordat per la mesa de contractació a CAM – H7 Mecanitzats,
S.L. per a què aportés en el termini de deu dies hàbils la documentació prevista en el plec
de condicions per a l’adjudicació, incloent el document acreditatiu de la constitució de la
garantia definitiva, equivalent a dues mensualitats del cànon. Requeriment rebut per CAM –
H7 Mecanitzats, S.L. 5 de desembre de 2019.
7. El dia 16 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal E2019007502, CAM – H7
Mecanitzats, S.L. presenta la documentació requerida, havent constituït la garantia
definitiva mitjançant transferència bancària.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en document
administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe.
2. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de
contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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.
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Adjudicar la nau industrial número 1, de propietat municipal, per a la generació
d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de CAM – H7

Mecanitzats, S.L., amb domicili al carrer Joan Maragall, 5 de 17140 Ullà, i amb NIF número
(…), amb una durada de dos anys a comptar des de la data que es fixi en el document
administratiu en que es formalitzarà la concessió.
Segon. El concessionari ha de satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, a partir de la
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon establert a la clàusula X del Plec de
condicions, i que és el següent:
•
•

250€/mes durant el primer any
300€/mes durant el segon any

El pagament del cànon s’efectuarà en els primers 8 dies de cada mes mitjançant ingrés
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: XXX de “La Caixa”, o en el seu cas,
domiciliació bancària.
Tercer. Citar l’adjudicatari perquè concorri a formalitzar el document administratiu de
conformitat amb el que disposa l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Quart. Publicar un anunci de l’adjudicació de la concessió de domini públic en el Butlletí
Oficial de la Província.
Cinquè. Notificar aquest acord al concessionari i licitadors, i donar compte a la Tresoreria i
Comptabilitat de la Corporació.

8. Pròrroga de l’autorització a favor de la Coordinadora de Joves per a la
utilització del Moll de l’estació (exp. x540/2017)
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2018 es va acordar autoritzar a
l’Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà per a la utilització de l’immoble del moll
de l’estació de Celrà, amb la finalitat de dinamitzar el jovent del municipi, durant el període
d’un any, amb una durada màxima, incloses les pròrrogues, de quatre anys.
Per acord de Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar la
pròrroga de l’autorització des del dia 17 de gener de 2019 fins al dia 16 de gener de 2020.
En data 16 de gener de 2020, registre d’entrada municipal E2020000336, l’Associació
Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà manifesta el seu interès en prorrogar l’autorització.
És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 17 de
gener de 2020 fins al dia 16 de gener de 2021.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim Local.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD

Primer. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització del moll de l’estació de Celrà, a
favor de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà, des del dia 17 de
gener de 2020 fins al dia 16 de gener de 2021, amb la finalitat de dinamitzar el jovent del
municipi, organitzar activitats pel jovent de Celrà i alhora potenciar l’autoorganització del
jovent segons els seus interessos, de conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa a les
condicions i determinacions que s’indiquen en l’acord de Junta de Govern Local adoptat el
dia 16 de gener de 2018.
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà.

9. Incautació de la garantia definitiva dipositada per l’empresa Montcruma, SLU
per a l’execució del contracte d’obra consistent en la finalització dels treballs de
construcció de la nau de la brigada (exp. X1140/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per acord de Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 16 de juliol de 2019, es va
adjudicar el contracte per a l'execució de l’obra consistent en la finalització dels treballs de
construcció de la nau de la brigada a favor de l’empresa Montcruma, S.L.U., per un import
de 42.390,71 euros, IVA Exclòs (51.292,76 euros, IVA inclòs).
Contracte que es va formalitzar el dia 26 de juliol de 2019, establint-se en la seva clàusula
tercera que el termini d’execució del contracte seria de tres mesos, a comptar des de
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat pel contractista. I en cas
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació o de
l’acta d’inici de les obres.
L’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista es va dur a
terme el dia 28 d’agost de 2019 (Decret d’Alcaldia 665/2019), es va comunicar l’obertura
del centre de treball i l’acta de comprovació de replanteig es va portar a terme el dia 27
d’agost de 2019. És per la qual cosa que a partir del dia 28 d’agost de 2019 s’inicia
l’execució del contracte.
I és en data 7 d’octubre de 2019, registre d’entrada municipal número 6013, que l’empresa
Montcruma presenta un escrit de renúncia a l’execució del contracte motivat pel fet que la
seva oferta és baixa i no pot assumir els costos.
2.- En data 12 de desembre de 2019 l’arquitecta municipal emet informe i indica el
següent:
“ (...)
1. Que des de la signatura de la comprovació del replanteig en data 27 d’agost de
2019, i sense cap impediment que permetés iniciar els treballs, aquests no
varen començar, és més, es presenta una renúncia el dia 7 d’octubre de 2019
(registre d’entrada municipal número 6013), passat un mes des de l’inici del
contracte i indicant que no li surten els números. També exposa que es va
aplicar una baixa del 6,5%, sense exposar quins criteris es van seguir per
aplicar-la.
2. Que no existeix, ni existia cap impediment per a executar les obres (...)
3. I es constata l’incompliment de la prestació principal que no es altra que dur a
terme l’obra de finalització dels treballs de construcció de la nau de la brigada i
més tenint en compte els danys i perjudicis que pot ocasionar a l’Ajuntament el
fet de no estar finalitzada la nau ja que l’Ajuntament ha de justificar una
subvenció per la instal·lació d’unes fotovoltaiques a sobre la coberta de la nau,

instal·lació que no es veurà feta dins del termini previst i el que pot comportar
la pèrdua d’una subvenció per import 14.654,17 Euros.
I proposa que s’incauti la garantia dipositada per l’import de 2.119,53 €, garantia que es va
dipositar mitjançant una assegurança de caució formalitzada amb Millenium Insurance
Company, LTD, ampliable en el supòsit de pèrdua d’aquesta subvenció, supòsit en el qual
haurà d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats, per incompliment de
la prestació principal del contracte i fent constar, de forma expressa, que aquest
incompliment és imputable íntegrament al contractista.
3.- I en la mateixa data, 12 de desembre de 2019, la Secretària de la Corporació emet
l’informe que va servir de motivació a l’acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local
del dia 17 de desembre de 2019, i que diu així:
(...)
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. La legislació aplicable és la següent:
•
•

Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contracte 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).

SEGON. Consideracions jurídiques
De conformitat amb el que estableix l’article 36 de la LCSP, per 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, els contractes que
celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels contractes menors i dels
contractes basats en un acord marc i els contractes específics en el marc d'un
sistema dinàmic d'adquisició, es perfeccionen amb la seva formalització.
En el present cas, el contracte no només va arribar a adjudicar-se sinó a
formalitzar-se, moment en el que ambdós parts varen contraure obligacions
respecte al mateix.
A partir de la formalització del contracte no és possible que el contractista -ja no
licitador
ni
adjudicatari- renunciï sense més al contracte; el que procedeix és que es resolgui el
mateix i que aquesta resolució se sustenti en un incompliment culpable del
contractista, ja que el que succeeix en la comprovació del replanteig no és la
formalització del contracte sinó l'inici de l'execució d'aquest, de conformitat amb el
que disposa l'article 237 LCSP.
És cert que la LCSP no es refereix a la renúncia del contractista -a diferència
del desistiment de l’Administració com a causa de resolució, ni en l'article 211,
aplicable als contractes en general, ni en l’article específic del contracte d'obres;
No obstant això, l'apartat 1.f) de l'esmentat article 211 estableix com a causa de
resolució l'incompliment de la prestació principal del contracte. És obvi que un
contractista que no vol ni tan sols iniciar l'obra està incomplint aquesta prestació
principal.
Referent a això cal esmentar l'Informe 27/1999, de 30 de juny, de la JCCA de
l'Estat, sobre “Renúncia per part del contractista a l'execució del contracte com a
causa de resolució del contracte”, que ja establia que “la renúncia expressa del
contractista, sense perjudici d'unes altres, constitueix causa de resolució del
contracte, sense que sigui necessari esperar a la demora en l'execució per a
acordar la resolució.”

Segons el succeït en aquest supòsit, el contractista no deixa dubte de la seva
intenció de no executar les obres, per no donar compliment, per la qual cosa,
encara que no existeixi precepte exprés que configuri la renúncia del
contractista com a causa de resolució, ha d'entendre's, per aplicació dels principis
generals de la contractació, la renúncia expressa com a incompliment de l'execució
les obres objecte del contracte adjudicat.
Tenint en compte que la resolució ha d'entendre's per incompliment culpable del
contractista, seria aplicable el que s'estableix en l'art. 213.3 LCSP que disposa el
següent:
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li
serà confiscada la garantia i haurà, a més, d’indemnitzar a l'Administració
els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixin de l'import de
la garantia confiscada.
Així mateix, hauran d'iniciar-se els tràmits perquè l'òrgan de contractació declari
culpable en prohibicions de contractar al contractista, d'acord amb l'art. 71.2.d), 72
i 73 LCSP.
En base a tot això, s’emet la següent CONCLUSIÓ:
1a. El contracte es va perfeccionar amb la seva formalització.
2a. Donat que el contracte es va formalitzar el que procedeix és la resolució
del contracte.
3ª. La resolució s’ha d’entendre per incompliment culpable del contractista i
seria aplicable el que estableix l’article 213.3 de la LCSP el qual disposa que
quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li
serà incautada la garantia i haurà, a més a més, d’indemnitzar a
l’Administració els danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi de
l’import de la garantia incautada. Així mateix, haurà d’iniciar-se els tràmits
perquè l’òrgan de contractació declari incurs en prohibicions de contractar al
contractista, de conformitat amb el que disposen els articles 71.2.d, 72 i 73
LCSP.
4.- En sessió del dia 17 de desembre de 2019 la Junta de Govern local va acordar el
següent:
Primer. Resoldre el contracte administratiu formalitzat amb l’empresa Montcruma,
SLU, per incompliment culpable del contractista per haver incomplert la prestació
principal del contracte que no es altre que no voler ni tan sols iniciar l’obra i, per
tant, incomplir la prestació principal del contracte administratiu.
Segon. Iniciar els tràmits per incautar la garantia dipositada per l’empresa
Montcruma, SLU, per import de 2.119,53 euros, mitjançant una assegurança de
caució formalitzada amb Millenium Insurance Comapny, LTD, sense perjudici de la
possibilitat d’haver d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats
en allò que excedeixi de l’import de la garantia ( en el supòsit de pèrdua de la
subvenció concedida per la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta de la
nau), de conformitat amb el que disposa l’article 213.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Tercer. Concedir a MONTCRUMA, SLU i a Millenium Insurance Company, LTD un
tràmit d’audiència de deu dies hàbils perquè puguin al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimi pertinents

5.- Aquest acord va ser notificat a Montcruma, SLU i a Millenium Insurance Company, LTD
el dia 20 de desembre de 2019, registres de sortida municipal S2019003247 i
S2019003246 respectivament. Montcruma, SLU va accedir a la notificació el mateix dia 20
de desembre de 2019, i Millenium Insurance Company, LTD no va accedir a la notificació
durant el període en què va estar a la seva disposició.
6.- Durant el tràmit d’audiència de deu dies hàbils concedit no s’ha presentat cap
al·legació.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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. Incautar la garantia dipositada per l’empresa Montcruma, SLU, per import de
2.119,53 euros, mitjançant una assegurança de caució formalitzada amb Millenium
Insurance Company, LTD.
Segon. Notificar aquest acord a Montcruma, SLU i Millenium Insurance Company, LTD.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.

10. Resolució del recurs d’alçada presentat contra l’acord de la mesa de
contractació del dia 9 de gener de 2020 relatiu a l’obra climatització del porxo
de les piscines (exp. X1094/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 3 de desembre de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte
administratiu d’obres per a la climatització del porxo se les piscines de Celrà, amb un
pressupost base de licitació per import de 38.908,69 euros IVA exclòs (47.079,51 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.
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
es va publicar al perfil del contractant el dia 10 de desembre 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 30 de desembre de 2019 a
les 19.00 h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 9 de gener de
2020.
4. Vuit licitadors van presentar ofertes, entre els quals Comet Martinez Boix, S.L., registre
d’entrada municipal E2019007651 de data 20 de desembre de 2019.
5. En data 9 de gener de 2020, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic
presentat pels licitadors.

Un cop aplicades correctament les credencials per part de les custòdies de l’eina del sobre
digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics, s’ordena l’obertura del sobre
únic.
En primer lloc, es comprova que les empreses licitadores han introduït la paraula clau i es
pot procedir a l’obertura del sobre únic.
Es detecta que l’empresa Comet Martínez Boix, SL no ha introduït la paraula clau i per tant
no es pot accedir al contingut del sobre xifrat. La presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. És per la
qual cosa que no es pot efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta ja que
no s’ha pogut desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau (punt 3 del
document “Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà, al qual es remet la
clàusula 9a del PCAP).
Per tot això, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació l’adopció del
següent acord
1. Declarar exclosa de la licitació a l’empresa Comet Martínez Boix, SL per no haver-se
pogut valorar la seva oferta perquè no ha enviat la paraula clau, essent aquesta
indispensable per a poder accedir al contingut xifrat del sobre, tal i com s’explica en
el punt 3 del document “Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els
procediments de contractació” publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Celrà, al qual es remet la clàusula 9a del PCAP.
(...)
6. En data 13 de gener de 2020, registre de sortida municipal S2020000041 es va notificar
l’acord de la mesa de contractació a l’empresa Comet Martinez Boix, S.L., notificació rebuda
per l’empresa el mateix dia 13 de gener de 2020.
7. En data 13 de gener de 2020, registre d’entrada municipal E2020000239, l’empresa
Comet Martinez Boix, S.L. presenta un escrit a on s’adjunta un justificant d’entrega d’una
paraula clau, concretament, és una captura de pantalla conforme han presentat la paraula
clau en l’expedient x871/2019 (contracte administratiu de subministrament i obra per a la
millora de la climatització del centre cultural de l’Ajuntament de Celrà), per tant, en un
altre procediment de contractació que està en curs i no del procediment de contractació
d’obres per a la climatització del porxo de les piscines de Celrà.
Cada procediment de contractació té la seva pròpia paraula clau i no es pot utilitzar la
paraula clau tramesa en un altre procediment de contractació.
Si l’empresa no ha introduït la paraula clau no es pot accedir al contingut del sobre xifrat.
La presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores
de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés per poder accedir
al contingut xifrat dels sobres. És per la qual cosa que no es va poder efectuar la valoració
de la documentació de la seva oferta ja que no es va poder desxifrar per no haver introduït
l’empresa la paraula clau (punt 3 del document “Instruccions sobre l’ús de mitjans
electrònics en els procediments de contractació” publicat al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Celrà, al qual es remet la clàusula 9a del PCAP).
Tot i no indicar-ho de forma expressa es té per interposat el recurs d’alçada contra l’acord
de la mesa de contractació del dia 9 de gener de 2020.
FONAMENTS DE DRET

1.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2.- Plec de clàusules administratives particulars aprovats per la Junta de Govern Local del
dia 3 de desembre de 2019.
3.- Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació
publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà.
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 de la Corporació aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Desestimar el recurs d’alçada interposat contra l’acord de la mesa de contractació
del dia 9 de gener de 2020 relatiu a l’exclusió de l’empresa Comet Martinez Boix, S.L. per
no haver introduït la paraula clau a l’eina del Sobre digital de la Plataforma de contractació
de serveis públics, en l’expedient del contracte administratiu d’obres per a la climatització
del porxo se les piscines de Celrà (expedient x1094/19), i essent aquest indispensable per
a poder acceder al contingut xifrat del sobre.
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Comet Martinez Boix, S.L.

11. Adjudicació del contracte administratiu d’obra climatització del pavelló de
les piscines, mitjançant procediment obert simplificat (expedient X1095/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 3 de desembre de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte
administratiu d’obres per a la climatització del pavelló de les piscines de Celrà, amb un
pressupost base de licitació per import de 16.344,12 euros IVA exclòs (19.776,39 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.
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
es va publicar al perfil del contractant el dia 10 de desembre 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 30 de desembre de 2019 a
les 19.00h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 9 de gener de
2020.
4. Han presentat ofertes els licitadors següents:

1
2
3
4
5

Licitadors
Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL
Instal·lacions Celrà SL
Obres i Construccions Joan Fusté SL
Comsa Service Facility Management SAU
Watt Energia SL

Registre d’entrada municipal
Registre
Data
E2019007405
11/12/2019
E2019007733
27/12/2019
E2019007756
30/12/2019
E2019007771
30/12/2019
E2019007773
30/12/2019

6
7

Riemar Projectes i Instal·lacions SL
Santiago Palomeras Espuña

E2019007776
E2019007778

30/12/2019
30/12/2019

5. En data 9 de gener de 2020 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic
presentat pels licitadors indicats. Un cop descarregada la documentació del sobre únic
presentat per les empreses licitadores i aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el
preu ofert (criteri únic) ha estat la següent:

Licitadors

Import
oferta €

IVA

(IVA exclòs)

Import
oferta €

puntuació
oferta €

(IVA inclòs)

20 punts

1 Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL

16.098,96

3.380,78

19.479,74

14,90

2 Instal·lacions Celrà SL

12.000,00

2.520,00

14.520,00

20,00

3 Obres i Construccions Joan Fusté SL

15.363,48

3.226,33

18.589,81

15,62

4 Comsa Service Facility Management SAU

14.894,40

3.127,82

18.022,22

16,11

5 Watt Energia SL

13.103,50

2.751,74

15.855,24

18,31

6 Riemar Projectes i Instal·lacions SL

14.275,00

2.997,75

17.272,75

16,81

7 Santiago Palomeras Espuña

15.500,00

3.255,00

18.755,00

15,48

Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent:
1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació:
1. Instal·lacions Celrà SL
2. Watt Energia SL
3. Riemar Projectes i Instal·lacions SL
4. Comsa Service Facility Management SAU
5. Obres i Construccions Joan Fusté SL
6. Santiago Palomeras Espuña
7.Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL
2. Sol·licitar al licitador classificat en primer lloc perquè en el termini de set dies
hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent faci arribar a
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest
contracte.
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.
6. El dia 13 de gener de 2020, registre de sortida municipal número S2020000040, es va
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Instal·lacions
Celrà, S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el termini de 7 dies
hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, per tal de procedir a l’adjudicació.
7. En data 16 de gener
Celrà, S.L. constitueix
transferència bancària
contracte dins el termini

de 2020, registre d’entrada municipal E2020000329 Instal·lacions
la garantia definitiva, per import de 600,00 euros mitjançant
i presenta la documentació requerida per a l’adjudicació del
establert.

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 d’obres per a la climatització del pavelló de les piscines de
Celrà a favor de l’empresa Instal·lacions Celrà, S.L. amb domicili a la Rambla Josep pla, 16
de 17460 Celrà i amb CIF (…) per un import de 12.000,00 euros, IVA exclòs (14.520,00
euros, IVA inclòs).
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules
administratives particulars, per la memòria valorada titulada ‘Climatització del pavelló de
les piscines de Celrà’ i per la plica 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 número
21.3420.62301 ‘Connexió gas calderes pavelló piscines’ del pressupost de la Corporació.
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar l'empresa adjudicatària del
contracte perquè el dia que se l’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.

12. Adjudicació del contracte administratiu de subministrament de clorur fèrric
per a l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà (expedient X992/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de novembre de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte
administratiu per al subministrament de clorur fèrric per a l’EDAR de Celrà, amb un
pressupost base de licitació per import de 81.000,00 euros, IVA exclòs (98.010,00 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 20 de novembre 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 5 de desembre de 2019 a les
19.00h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria avui dia 10 de desembre de
2019.

4. Han presentat oferta dos licitadors:
Licitadors
Barcelonesa de drogas y productos químicos, S.A.U.
Industrias Lindamer, S.L.

Registre d’entrada municipal
Registre
Data
E2019007081
25/11/2019
E2019007314
05/12/2019

5. En data 10 de desembre la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic
presentat pels licitadors indicats. Un cop descarregada la documentació del sobre únic
presentat per les empreses licitadores, s’observa que l’empresa Industrias Lindamer, SL
havia presentat les declaracions però no signades electrònicament.
Un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) ha estat la
següent:
Import
oferta €

Licitadors

IVA

(IVA exclòs)

Barcelonesa de
químicos, S.A.U.

drogas

y

productos

Industrias Lindamer, S.L.

Import
oferta €

puntuació
oferta €

(IVA inclòs)

25 punts

79.920,00

16.783,20

96.703,20

22,49

71.892,00

15.097,32

86.989,32

25,00

La mesa de contractació va acordar:
Primer. Requerir a l’empresa Industrias Lindamer, SL per a què en un termini de
tres dies hàbils des de la recepció del requeriment presenti les declaracions
(declaració responsable de l’annex 1 i la proposició econòmica de l’annex 2)
signades electrònicament. Sinó es presenta dins d’aquest termini, s’entendrà que
l’empresa retira la seva sol·licitud i, per tant, quedarà exclosa del procediment.

Segon. Classificar les empreses licitadores per ordre de puntuació obtinguda:
1.- Industrias Lindamer, S.L, sempre i quan presenti la documentació
indicada en el primer acord dins el termini establert.
2.- Barcelonesa de drogas y productos químicos, S.A.U.
Tercer. Sempre i quan es presenti la documentació indicada en l’acord primer es
sol·licitarà a l’empresa Industrias Lindamer, S.L, 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.
(...)
6. El mateix dia 10 de desembre de 2019, registre de sortida municipal S2019003111, es
va requerir a l’empresa Industrias Lindamer, S.L. per a què presentés les declaracions
signades electrònicament, en el termini de tres dies hàbils des de la recepció del
requeriment. L’empresa va accedir a la notificació el dia 11 de desembre de 2019.
7. El dia 13 de desembre de 2019, registre d’entrada municipal E2019007482, l’empresa
Industrias Lindamer, S.L. presenta les declaracions signades electrònicament.
8. En data 9 de gener de 2020, registre de sortida municipal S2020000029, es requereix a
l’empresa Industrias Lindamer, S.L. 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.
9. En data 16 de gener de 2020, registre d’entrada municipal E2020000327, l’empresa
Industrias Lindamer, S.L. presenta la documentació requerida i sol·licita instrumentar
mitjançant retenció dels primers pagaments que s’hagin d’abonar a l’empresa
adjudicatària, fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva (3.594,60€).
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 de clorur fèrric per a
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, a favor de l’empresa Industrias
Lindamer, S.L. amb domicili a la Ctra. Comarcal c-63 km. 48,200 d’Amer 17170, amb CIF
(…), per un import de 71.892,00 Euros, IVA exclòs (86.989,32€, IVA inclòs), corresponent
a tres anys de contracte, a partir de la data que es fixi en el contracte administratiu.
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 80.1600.22199 ‘Subministrament reactius EDAR’ del pressupost vigent de la
Corporació i de les que correspongui per als exercicis següents.
Tercer. Retenir l’import de 3.594,60 Euros dels primers pagaments que s’hagi d’abonar a
l’empresa adjudicatària, fins a cobrir l’import total de la garantia definitiva.
Quart. 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.
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.

EN MATÈRIA D’HISENDA
13. Atorgament dels ajuts a famílies amb fills escolaritzats/des en algun centre
educatiu de Celrà per a la realització de colònies i sortides escolars durant el
curs 2019-2020 (exp. X1085/2018).
ANTECEDENTS DE FET
1.
En sessió plenària del dia 11 de desembre de 2018 es van aprovar inicialment les
bases reguladores de l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació
socioeconòmica desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des en algun centre educatiu de
Celrà per realitzar colònies i sortides escolars durant el curs escolar (Acord fet públic al BOP

de Girona núm. 243, de 20 de desembre de 2018, en el DOGC número 7778, de 2 de gener
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 30, de 12 de febrer de 2019.

2.
En sessió plenària del dia 19 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Celrà va aprovar la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions
per l’any 2019, 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 43, d’ 1 de març i en el e-tauler de la
Corporació.
3.
En data 11 de desembre de 2019 la comissió tècnica de valoració ha emès una
proposta de resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i
els imports a fer efectius a cada centre, d’acord amb els criteris que consten en l’article 10
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;
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127, de 3 de juliol
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir una subvenció per import total de 3.000,00 euros a favor de les persones
sol·licitants amb dret a ajut i que són les següents:

NIF/NIE
(…)

Sol·licitant
(cognoms i nom)
(…)

Alumne/a
(cognoms i nom)
(…)

(…)

(…)

(…)

Centre

curs
(…)

Total
punts
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
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Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través dels centres educatius, amb la finalitat de
reduir la despesa en concepte de sortides escolars i colònies del curs 2019-2020 que
assumeixen les famílies beneficiaries, tal com es detalla a continuació:
-

Escola Les Falgueres, CIF (…): 632 euros
Escola l’Aulet , CIF (…): 1.551,31 euros
Institut de Celrà, CIF (…): 816,69 euros

Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera:
•

Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del
50% de la subvenció concedida a cada centre, corresponent als següents imports:
Escola Les Falgueres: 316 euros
Escola l’Aulet: 775,66 euros
Institut de Celrà: 408,35 euros

•

Un segon pagament, corresponent al 50% restant, que es realitzarà una vegada
s’hagi justificat correctament la subvenció.

Quart. Els centres educatius hauran de presentar la documentació justificativa al registre
d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, una vegada finalitzat el curs escolar 20192020, consistent en la següent documentació:
Certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció.
Una relació de l’alumnat als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les
sortides realitzades, amb el detall de l’import del cost que tenen les sortides per
cada alumne/a i l’import subvencionat en cada cas, degudament certificada pel
secretari/a de l’ens.
Les factures justificatives de la despesa realitzada, com a mínim de l’import total de
subvenció concedida a cada centre.
Certificat del secretari/a del centre en el que s’indiqui si s’ha obtingut altres
subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions
o entitats públiques o privades.
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi
el cost de les actuacions efectivament realitzades.
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de
les següents aplicacions pressupostàries del
pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2019:
− 76 3231 48003 Ajuts sortides escolars escola Aulet
− 76 3232 48003 Ajuts sortides escolars escola Falgueres
− 76 3240 48003 Ajuts sortides escolars IES

Sisè. 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.
Setè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat
de la Corporació.
Vuitè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

14. Atorgament de subvenció per a l’Aplec de la sardana de Celrà 2020 (exp.
X44/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de gener de 2020, registre d’entrada municipal E2020000246, el Sr. (…), en
representació de l’Agrupació Sardanista de Celrà amb CIF (…), ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Celrà una subvenció per a la realització de l’Aplec de la Sardana 2020. L’Agrupació
sardanista ha presentat la documentació justificativa de les despeses i ingressos de l’Aplec
de la Sardana 2019.
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs
concedir una subvenció a favor de l’Agrupació Sardanista de Celrà per import de 1.800,00€.
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten
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;
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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.800,00€
a favor de l’entitat l’Agrupació Sardanista de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a la Ctra. de
Juià, 48 (17460) de Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades de l’organització de
l’Aplec de la Sardana 2020.
Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
•
A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que
s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures
justificatives de la despesa realitzada.

•

•
•

•
•
•

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors.
Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i
l’emblema de l’Ajuntament de Celrà.
Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat.
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.
Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent des del
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.

Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48002
‘Associació Sardanista de Celrà. Aplec’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any
2020.
Quart. 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.
Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat
de la Corporació.

EN MATÈRIA DE PERSONAL
15. Retribucions complementàries (expedient X16/2020).
1.- Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment del calendari 2020 del servei Porta a
porta i posteriorment del butlletí ‘La Celranenca’ del mes de gener de 2020, havent
sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de
treball, segons queda acreditat en els informes de les tècniques de medi ambient i de
cultura, els quals consten en l’expedient, proposant el pagament de 500,00€ en concepte
de complement de productivitat pels repartiments realitzats, 250,00 euros cadascuna de
les treballadores que els van realitzar.
2.- El Sr. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el
mes de desembre de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim
intern proposant el pagament de 69,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual
consta en l’expedient.
3.- La Sra. (…) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana
durant el mes de desembre 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.- El Sr. (…), tècnic auxiliar de biblioteca de la corporació, organitza i dinamitza el Club de
Lectura de Celrà, tasca que realitza un cop finalitzada la seva jornada de treball. Aquesta

activitat es realitza l’últim divendres de cada mes, excepte els mesos de juliol i agost.
L’activitat inclou les hores destinades a la lectura i preparació del llibre, i les dues hores de
la pròpia activitat, que se celebra l’últim divendres de cada mes de 21 a 23 hores.
Les trobades del club de lectura previstes per a l’any 2020 són les següents: 31 de gener,
28 de febrer, 27 de març, 24 d’abril, 29 de maig i 26 de juny, i quatre restants de
setembre a desembre, encara per definir-ne la data.
5.- Per tal d'atendre les necessitats de control i supervisió del servei de recollida
selectiva porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i
caps de setmana de l'any 2020, cal destinar-hi personal de la brigada de serveis de
l'Ajuntament de Celrà, concretament a càrrec dels Srs. (…). Aquestes activitats es
desenvoluparan fora del seu horari laboral, raó per la qual es computaran com a
hores extraordinàries.
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
ACORD
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
250,00 euros, a favor de la Sra. (…), en concepte de complement de productivitat,
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2020.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
250,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2020.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
69,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha
d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2020.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de
34,50 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha
d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2020.
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 €, a raó de 150 €/sessió (des del mes de
gener a gener de 2020, ambdós inclosos) a favor del Sr. (…) en concepte de complement
de productivitat per dur a terme la tasca de dinamitzador del club de lectura de Celrà. Es
reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització de
cada sessió.
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa de 7.302,40€, en concepte d’hores extraordinàries
per dur a terme les tasques de control i supervisió del servei de recollida selectiva porta a
porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i caps de setmana de
l'any 2020, concretament pels imports màxims següents a favor dels treballadors que
s’indica a continuació:
(…):
1.264,00€
(…):
1.704,00€
(…):
1.531,20€
(…):
1.243,20€
(…):
1.560,00€
Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització
de les tasques per part de cada treballador un cop finalitzat cada mes.

Setè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del
pressupost 2020 de la Corporació.
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.

16.- 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’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària titulat
‘Canvi de gespa artificial del camp de futbol’ (exp. X63/20).
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
Aprovació inicial del projecte per al canvi de gespa artificial del camp de futbol
municipal de Celrà.
ANTECEDENTS DE FET
1. L’arquitecte tècnic municipal Sr. Ferran de Toro Perpinyà ha redactat el projecte d’obra
ordinària titulat Canvi de gespa artificial del camp de futbol, amb un pressupost d’execució
per contracte de 194.214,88 Euros, IVA exclòs (235.000,00 Euros, IVA inclòs).
L’abast de l’actuació inclou el canvi de la gespa artificial del camp de fútbol municipal. El
paviment actual del camp de fubtol de Celrà va ser instal·lat l’any 2007 amb un sistema de
gespa artificial de 60 mm d’alçada sobre una base de granular. Passat dotze anys de la
seva instal·lació i com a conseqüència del seu estat de conservació per finiment de la seva
vida útil, es redacta aquest projecte de renovació de la gespa artificial adaptat a les
millores tecnològiques produïdes en aquest tipus de superfícies esportives i nous
requeriments funcionals d’aquests últims anys. La substitució de la gespa artificial existent
es realitzarà mitjançant el procediment de reaprofitament de materials i sota paràmetres i
criteris de sostenibilitat mediambiental.
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’ adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Canvi de gespa artificial del
camp de futbol, redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Ferran de Toro Perpinyà, amb un
pressupost d’execució per contracte de 194.214,88 Euros, IVA exclòs (235.000,00 Euros,
IVA inclòs).

Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al BOP, DOGC
i al tauler d’anuncis de la corporació per un termini de 30 dies hàbils per consultar-lo i
formular les al·legacions pertinents.
Tercer. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.
Quart. Sol·licitar informe al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

17.- Comunicacions i informacions.
No s’escau.
18.- Precs i preguntes.
No s’escau.
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les
18:00 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

