
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 5/2020  
Caràcter: sessió extraordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 12 de maig de 2020 
Horari: de 17:00 hores a 17:45 hores 
Celebrada telemàticament 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 12 de maig de 2020, es reuneixen 
telemàticament, 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 
3 de març de 2020 (se n’adjunta còpia). 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 de 
març de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

2.- Modificació de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina (expedient X974/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 19 de febrer de 2019, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir 
llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al 
carrer Pau Picasso núm. 9 de Celrà, a favor del Sr. (…). 

 
2. En data 18 de novembre de 2019, registre d’entrada 6955, el Sr. (…), presenta 

documentació comunicant que es modifica l’aïllament de la coberta. I en data 28 d’abril de 
2020, registre d’entrada 2.228, el Sr. (…), presenta documentació comunicant que vol 
modificar la situació de la tanca perimetral de parcel·la en el llindar amb el carrer Pau 
Picasso. 

 
3. En data 7 de maig de 2020, l’arquitecte municipal emet informe favorable per a la 

modificació de l’aïllament de la coberta i per a la modificació de tanca perimetral. La 
modificació de la llicència no implica cap canvi en el càlcul de l’import del ICIO. 

 
4. En data 8 de maig de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2.343, el Sr. (…) sol·licita 

l’aixecament de la suspensió del procediment. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic.  El Reial decret 
463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 – RD 463/2020-(BOE 
número 67). 

 
No obstant això, l’apartat tercer de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 
prescriu que l’òrgan competent pot acordar motivadament, les mesures d’ordenació i 
instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de 
l’interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan 
l’interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini. 

 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques. 
 
5. Ordenances fiscals número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
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. (…) una modificació de la llicència urbanística per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Pau Picasso núm. 4 
Celrà, per modificació de l’aïllament de la coberta i per a la modificació de tanca perimetral, 
segons documentació presentada i recordant que la tanca ha de complir amb l’article 40.3 del 
Pla general d’ordenació urbana del municipi de Celrà (modificació puntual 3 del PGOU). 

 
Segon.- Aprovar la taxa de modificació de llicència (OF.11): 80 euros 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.  
 
 

3.- Adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament i obra per a 
l’adquisició d’una centrífuga de fangs i la seva instal·lació a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, mitjançant procediment obert 
simplificat (exp. x38/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.  Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2020, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu de subministrament per adquirir una centrífuga de fangs i instal·lar-la a 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, amb un pressupost base de licitació per 
import de 70.650,00 euros IVA exclòs (85.486,50 Euros IVA inclòs), es van aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars i es 
va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
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 11 de febrer de 2020. 
 
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 27 de febrer de 2020 a les 
19.00 h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes era el dia 6 de març de 2020. 
Atès que hi va haver quatre dies laborables en què no funcionava correctament el perfil del 
contractant, mitjançant Decret d’Alcaldia 192/2020 es va ampliar el termini per presentar 
ofertes fins al dia 4 de març de 2020 a les 19.00 h, fent-se pública aquesta ampliació al 
perfil del contractant. 

 
4. Ha presentat oferta una única empresa licitadora:   
                     Registre d’entrada municipal 

Licitadors Registre Data 
Elecnor SA E202001128 27/02/2020 

 
5. En data 6 de març de 2020 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 
presentat pel licitador indicat. Es comprova que l’empresa licitadora ha introduït la paraula 
clau i es pot procedir a l’obertura dl sobre únic. Un cop aplicades correctament les 
credencials per part de les custodis de l’eina del sobre digital de la Plataforma de 
Contractació de Serveis Públics, se n’ordena l’obertura. 
 
Un cop descarregada la documentació i aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda del preu 
ofert (criteri únic) va ser la següent: 
 

Licitador Import oferta € 
IVA exclòs IVA Import oferta € 

(IVA inclòs) 
Puntuació oferta 
(25 punts) 

Elecnor SA 67.633,19 € 14.202,97 € 81.836,16 € 25 

 



 

  
 

 

Seguidament, la mesa de contractació va acordar sol·licitar a l’empresa Elecnor, S.A. que 
en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la data d’enviament del requeriment 
electrònic, fes arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a 
l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
6. En data 9 de març de 2020, registre de sortida municipal S2020000597, es va requerir a 
Elecnor, S.A. per a què presentés, 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. 
 
7. En data 16 de març de 2020, registre d’entrada municipal E2020001570, l’empresa 
Elecnor, S.A.  va justificar la constitució de la garantia definitiva mitjançant un aval 
formalitzat amb ASEFA, S.A. seguros y Reaseguros, i en data 17 de març, registre 
d’entrada municipal E2020001608 presenta la major part de la documentació requerida. En 
data 3 d’abril de 2020, registre de sortida municipal S2020000820, es va requerir a 
Elecnor, S.A. per a què presentés la documentació que faltava i en data 16 d’abril de 2020, 
registre d’entrada municipal E2020002120 i en data 17 d’abril de 2020, registre d’entrada 
municipal E2020002144, Elecnor, S.A. va presentar la documentació requerida. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels 
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si 
escau, les pròrrogues d'aquest. 
  
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE 
número 67).  
  
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició addicional 
tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:  
  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

  
Per tant, l'òrgan competent podrà acordar motivadament la continuació i inclús la incoació 
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament 
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la 
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 
  
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat al funcionament bàsic dels 
serveis ja que l’estació depuradora d’aigües residuals és un servei de caràcter essencial i 
l’adquisició de la centrífuga pot millorar substancialment el seu funcionament ja que 
actualment s'està treballant a uns marges de sequedat i rendiment molt baixos, fent que 
s'augmentin els costos tant d'energia elèctrica com de reactius. 
 
La centrífuga de fangs per a l’EDAR de Celrà és un equip tipificat com a crític en les 
instal·lacions de depuració d’aigua ja que el seu ús està estretament lligat al procés de 
depuració, doncs cal ‘assecar’ els fangs generats en el procés de depuració per a 
minimitzar-ne els costos de tractament i transport per a la seva valorització final. 
 



 

  
 

 

2. 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. 
  
3. 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. 
 
4. 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.  
 
5. 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. 
 
6. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127, del dia 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 administratiu de subministrament per l’adquisició d’una 
centrífuga de fangs i la seva instal·lació a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Celrà, 
a favor de l’empresa Elecnor, S.A. amb domicili al carrer Ríos Rosas núm. 40 de 08940 
Cornellà de Llobregat (Barcelona), amb CIF (…), per un import de 67.633,19 Euros, IVA 
exclòs (81.836,16 euros, IVA inclòs). 

 
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 80.1600.63300 millores EDAR 2020 del pressupost vigent de la Corporació.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i citar-la perquè el dia i l’hora que 
se li indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 



 

  
 

 

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
4.- Adjudicació del contracte menor d’obres per a l’entroncament del carrer 
Germans Sàbat amb la nova rotonda de la Ctra. Juià (exp. X286/2020). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en  
l’entroncament del carrer Germans Sàbat amb la nova rotonda de Celrà. 
 
2.- Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals una ha presentat oferta, i que 
és la següent:  
 
Empresa Registre 

entrada número 
Registre 
entrada data 

Import IVA 
exclòs 

Import IVA 
inclòs 

Germans Cañet Xirgu, S.L. E2020002209 24/04/2020 36.500,00€ 44.165,00€ 
 
3.- En data 7 de maig l’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del 
contracte a favor de l’empresa Germans Cañet Xirgu, S.L., 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, ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en 
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 la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels 
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si 
escau, les pròrrogues d'aquest. 
 
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE 
número 67).  
 
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició addicional 
tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:  
 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

 
Per tant, l'òrgan competent podrà acordar motivadament la continuació i inclús la incoació 
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament 
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la 
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 
 



 

  
 

 

En el present supòsit estem davant una obra considerada d’interès general  ja què es tracta 
de resoldre un punt del sistema viari que es troba en una situació provisional des de que es 
van executar les obres d’urbanització de la rotonda adjacent a l’estiu del 2019.    
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de 
Girona 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 el contracte menor d’obres per a l’execució del projecte d’obra ordinària 
municipal titulat entroncament del carrer Germans Sàbat amb la nova rotonda de Celrà a 
favor de l’empresa Germans Cañet Xirgu, S.L., amb NIF núm. (…), amb domicili al Veïnat 
de Llebrers, 4 de 17244 Cassà de la Selva, per un import de 36.500,00 euros, IVA exclòs 
(44.165,00 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica. 
 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades en el termini de dos mesos 
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
21.1532.60983 ‘Drenatge carrer Germans Sàbat’ 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 treballs 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. Joana Argerich Herreras, 
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. 

 
 
5.- Adjudicació del contracte menor de subministrament per l’adquisició d’una 
màquina segadora (expedient X411/2020). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el subministrament a contractar i que és 
l’adquisició d’una màquina segadora. 
 
2. Es va convidar a tres empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les 
que l’han presentat les següents: 
 

EMPRESA IMPORT 
(IVA exclòs) 

IMPORT 
21% IVA TOTAL 

JOAN CASAMITJANA MIR 6.872,73 € 1.443,27 € 8.316,00 € 

PLANAS MAQUINÀRIA I SERVEIS, 
SLU 7.185,13 € 1.508,88€ 8.694,01 € 

VICREU, SA 7.419,42 € 1.558,08 € 8.977,50 € 

 
3. En data 5 de maig de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa JOAN CASAMITJANA MIR 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 ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en 
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 la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels 
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si 
escau, les pròrrogues d'aquest. 
  
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE 
número 67).  
  
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició addicional 
tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:  
  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

  
Per tant, l'òrgan competent podrà acordar motivadament la continuació i inclús la incoació 
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament 



 

  
 

 

vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la 
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 
  
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat al funcionament bàsic dels 
serveis municipals ja què la segadora permetrà optimitzar i fer més efectives les tasques i 
el temps dedicat al manteniment dels espais verds del municipi.   
 
2. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
3. 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. 
 
4. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de 
Girona 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 l’empresa JOAN CASAMITJANA MIR, amb NIF (…) i domicili a 
efectes de notificació a (…), el contracte menor de subministrament  per a l’adquisició d’una 
màquina segadora, per un import de 6.872,73 euros, IVA exclòs (8.316,00 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.62300  “Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge”, del pressupost vigent de 
la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de 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. 
 
 
6.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de serveis 
consistent en l’execució de diverses disciplines i activitats de l’escola municipal 
de Dansa de Celrà adreçades a infants, joves i persones adultes, i obrir la 
convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert (Expedient 
X279/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei per a 
l’execució de diverses disciplines i activitats de l’escola municipal de dansa adreçades a 
infants, joves i persones adultes, expedient de contractació incoat mitjançant Decret 
d’alcaldia 210/2020, de 6 de març, i que ja estava prevista la seva aprovació en sessió de 
la Junta de Govern Local del dia 17 de març però va quedar suspensa en virtut de la 
Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels 
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si 
escau, les pròrrogues d'aquest. 
  
El Reial decret 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 14 de març de 2020 (BOE 
número 67).  
  
El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada per la COVID-19, entre altres aspectes, el que estableix disposició addicional 
tercera, en el seu apartat quart, que queda redactat de la manera següent:  
  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

  
Per tant, l'òrgan competent podrà acordar motivadament la continuació i inclús la incoació 
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament 
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la 
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. 
  
En el present supòsit estem davant un procediment vinculat al funcionament bàsic dels 
serveis ja aquest curs 2019-2020 finalitzarà el contracte adjudicat a l’empresa que està 
executant el contracte i cal procedir a una nova licitació per tal que, abans d’iniciar el curs 
2020-2021, s’hagi pogut formalitzar el nou contracte. 
 



 

  
 

 

2.- En el BOE del dia 6 de maig de 2020, mitjançant la Disposició Addicional octava del 
Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’adopten mesures de recolzament al 
sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-
19, s’aixeca la suspensió dels terminis en procediments de contractació i es permet l’inici 
de nous procediments de contractació que la seva tramitació es porti a terme per mitjans 
electrònics. 
  
3. 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. 
 
4. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
5. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
6. 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. 
 
7. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127, del dia 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 i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei consistent en l’execució de 
diverses disciplines i activitats de l’escola municipal de dansa adreçades a infants, joves i 
persones adultes, amb un pressupost base de licitació de 175.534,72 Euros, IVA inclòs 
(145.070,02 Euros, IVA exclòs) i amb una durada de dos anys. 
  
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació del 
servei per a l’execució de diverses disciplines i activitats de l’escola municipal de dansa, 
mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació. 
 
Tercer Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci 
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 15 dies 
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de 
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 158 i concordants de la 
LCSP. 
 



 

  
 

 

Cinquè. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2020 a 2022, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
175.534,72 Euros, IVA inclòs, equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària número 77.3260.22606 ‘Activitats escola de dansa’ a càrrec del pressupost 
de l’exercici 2020 i les que correspongui de l’any 2021 i 2022. 
 
Sisè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació. 
 Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. M. Rosa Casas Monté, Directora de l’Escola municipal de Dansa 
de Celrà. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, técnica 
 
 
7.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
8- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
9.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:45 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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