ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Dia: 4 de febrer de 2020
Horari: de 17:00 hores a 17:30 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 4 de febrer 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, 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
21 de gener de 2020.
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 21 de
gener de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per
unanimitat.
2.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte mixt de
subministrament i d’obres consistent en l’adquisició d’una centrífuga de fangs a
les instal·lacions de la depuradora municipal de Celrà i la seva instal·lació i obrir

la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat
(expedient X38/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es liciti el contracte
administratiu per l’adquisició d’una centrífuga de fangs i la seva instal·lació a l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, en virtut del Decret d’Alcaldia 77/2020.
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars.
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei.
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament,
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat.
3. Estem davant un contracte mixt amb les condicions establertes en l’article 34.2 de la
LCSP. Per a la determinació de les normes que regiran l’adjudicació dels contractes mixtos
que el seu objecte contingui prestacions de varis contractes regulats en aquesta Llei i donat
que en aquest supòsit es comprenen prestacions pròpies del contracte de subministrament
i d’obres s’atendrà al caràcter de la prestació principal, que en aquest cas és el contracte de
subministrament.
És per la qual cosa que el contracte té la consideració de contracte administratiu de
subministrament, d’acord amb l’article 16 de la LCSP.
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública.
5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del
contracte administratiu mixt de subministrament i d’obra per a l’adquisició d’una centrífuga
de fangs i la seva instal·lació a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, per import
de 85.486,50 €, IVA inclòs (70.650,00 €, IVA exclòs).

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant
procediment obert simplificat d’aquest contracte.
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.
Quart. Autoritzar la despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les
despeses derivades del contracte per l'import de 85.486,50 €, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 80.1600.63300 “millores EDAR 2020” del pressupost vigent de la
corporació.
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de
la LCSP pels membres següents:
Presidència:
Vocalies:

Secretària:

Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament
Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde
Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació.
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació.
Sr. Esther Barneda Gratacós, cap de planta de l’EDAR
Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament.

3.- Adjudicació contracte menor d’obres per a la reconstrucció d’una vorera a la
Ctra. de Palamós (expedient X104/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant l’obra a contractar i que és la
reconstrucció urgent de la vorera, davant la comunitat de veïns de Ctra. de Palamós, 118,
degut a obturació de les canonades que ha provocat inundació d’aigües residuals.
2. L’empresa PERE MARTIN GARCIA ha presentat pressupost per a executar aquesta obra
per l’import de 3.631,80, IVA exclòs.
3. En data 29 de gener de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant
l’adjudicació del contracte a l’empresa PERE MARTÍN GARCIA i motivant la necessitat del
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic l’objecte del contracte és d’obres.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb

les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Adjudicar a favor de PERE MARTIN GARCIA, amb NIF (…) i domicili a efectes de
notificació al (…), el contracte menor d’obres per a la reconstrucció d’una vorera a la Ctra.
de Palamós, 118, per un import de 3.631,80 euros, IVA exclòs (4.394,48 euros, IVA
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
80.1600.2100 “Conservació xarxa clavegueram”, del pressupost vigent de la corporació, i
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis públics, que
exercirà les facultats dels responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

4.- Concessió d’una subvenció a favor de l’Associació Casal de la gent gran Can
Ponac per al servei de cafeteria i menjador - segon semestre 2019 (expedient
x707/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i
manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives.
Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador.

2. En data 5 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran Can
Ponac van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció
màxima anual de 6.000 € amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la
dinamització del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a
aquesta activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts amb la prestació d’aquest
servei”.
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, aquest té una
vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent a tots
els efectes.
3. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2019, l’Ajuntament de
Celrà va concedir una subvenció de 3.840,08 euros corresponents al primer pagament de
la subvenció de l’exercici 2019, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” a
fi de sufragar les despeses generades per l’organització del servei de cafeteria interna i
menjador per als socis.
4. En data 17 de gener de 2020, registre d’entrada municipal E2020000344 l’Associació
Casal de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per l’import pendent
d’atorgar per l’exercici 2019.
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta documentació justificativa de la despesa
realitzada.
5. En data 20 de gener de 2020 la tècnica municipal ha emès informe favorable a la
concessió de la subvenció per l’import que sol·licita l’entitat.
FONAMENTS DE DRET
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127,
de 3 de juliol.
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import
de 2.159,92 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF
(…) i amb domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i correu electrònic a efectes de
notificacions (…), a fi de sufragar les despeses generades per la prestació del servei de
cafeteria interna i menjador per als socis corresponents al segon semestre de l’exercici
2019 i no cobertes amb els ingressos obtinguts per la pròpia activitat.
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 74.3372.48000
“Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any
2020.
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la

subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.

5.- Altres assumptes de caràcter urgent.
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de
l’ordre del dia i que correspon a l’adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la
formació de nous serveis higiènics al pavelló de les piscines (exp. X116/20).
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.
5.1 Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la formació de nous serveis
higiènics al pavelló de les piscines.
ANTECEDENTS DE FET
El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la formació
de nous serveis higiènics al pavelló de les piscines.
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització
d’aquesta obra (registres de sortida municipal S2020000175, S2020000176 i
S2020000177), de les quals una ha presentat oferta: Obres i construccions Pere Martin per
un import de 8.865,16 euros, IVA exclòs (10.726,84 euros, IVA inclòs).
En data 4 de febrer de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Obres i construccions Pere Martin, motivant
la necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic l’objecte del contracte és d’obres.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019.

Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la formació de nous serveis higiènics al
pavelló de les piscines a favor de l’empresa Obres i construccions Pere Martin – Pere Martín
Garcia, amb NIF núm. (…), amb domicili al (…), per un import de 8.865,16 euros, IVA
exclòs (10.726,84 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica.
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 5 de març de
2020.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 11.9330.63200
‘Rehabilitació i millora equipaments municipals’ del pressupost de la corporació per a
l’exercici 2020.
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), arquitecta municipal, que
exercirà les facultats dels responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el
contracte i dóna inici a la seva execució.
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

6.- Comunicacions i informacions.
No s’escau.
7.- Precs i preguntes.
No s’escau.
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les
17:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

