ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 12/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 1 de setembre 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 1 de setembre 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.
REGIDORA ABSENT
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva
assistència.
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 juliol de 2020 (se n’adjunta còpia) i de l’acta de la sessió extraordinària
del dia 3 d’agost de 2020 (se n’adjunta còpia).
Es dóna per llegida les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 21
de juliol de 2020 i de la sessió extraordinària del dia 3 d’agost de 2020, els esborranys
de les quals han estat trameses a tots el membres, i s’aprova per unanimitat.
2.- Concessió llicència urbanística per a la construcció d’un cobert annex a
habitatge unifamiliar (expedient X440/2020).

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de maig de 2020, registre d’entrada 2.602, el Sr. (…), en representació del Sr.
(…), sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un cobert per a eines a la parcel·la
situada a la Baixada de la Doma número 30 de Celrà.
2.
En data 25 de maig de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.171, es requereix al Sr.
(…) documentació complementària.
3. En data 15 de juny de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.151, el Sr. (…) presenta
la documentació requerida.
4. En data 6 d’agost de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès
informe la secretària el qual consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRETS
1.
2.
3.
4.
5.

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
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.
Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
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.
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’un
cobert per a eines a la Baixada de la Doma núm. 30 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 a l'acabar les obres:
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 Particulars:
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a
la vorera i al vial.
Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques pel que es refereix al màxim del 50% d’opacitat a
vista frontal.
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.
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:

15.232,00 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

495,04 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

587,04 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.

3.- Adjudicació del contracte menor d’obres per pavimentar un tram del Carrer
Ter (expedient X678/2020).
ANTECEDENTS DE FET
El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la
pavimentació d’alguns trams amb el ferm malmès dels carrers Ter i Llevant.
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització
d’aquesta obra, de les quals dues han presentat oferta:
•
Rubau Tarrés, S.A.U. per un import de 36.192,07 euros, IVA exclòs (43.792,40
euros, IVA inclòs).
•
Salvador Serra, S.A. per un import de 38.600,00 euros, IVA exclòs (46.706,00
euros, IVA inclòs).
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Rubau Tarrés, S.A.U., 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 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
341/2015, de data 22 de juny.
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 pavimentació d’alguns trams amb el
ferm malmès dels carrers Ter i Llevant a favor de l’empresa Rubau Tarrés, S.A.U., amb NIF
núm. (…), amb domicili a la Carretera C-31 de Torroella de Montgrí a Verges s/n de 17134
La Tallada d’Empordà, per un import de 36.192,07 euros, IVA exclòs (43.792,40 euros, IVA
inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61900
‘Millores urbanes’ 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. 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.

4.- Adjudicació contracte menor de serveis per l’elaboració i millora dels
instruments de descripció de l’arxiu municipal (expedient X772/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. L’arxivera (…) ha presentat a l’Ajuntament de Celrà un pressupost per a realitzar
l’elaboració i millora dels instruments de descripció de l’arxiu municipal de Celrà, segons el
projecte presentat, per import de 4.980,00 euros, IVA exclòs, per a l’elaboració i millora
dels instruments de descripció de l’arxiu municipal de Celrà.
2. L’òrgan de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis a
favor de l’arxivera Sra. (…), i motivant la necessitat del contracte on es justifica que no
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació 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 l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Adjudicar a favor de la Sra. (…), amb NIF (…) i domicili al carrer (…), el contracte
menor de serveis per a l’elaboració i millora dels instruments de descripció de l’arxiu
municipal de Celrà, per un import de 4.980,00 euros, IVA exclòs (6.025,80€, IVA inclòs),
de conformitat amb l’oferta presentada.
La realització d’aquests treballs hauran de finalitzar abans del dia 15 de gener de 2021.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
30.3322.22799 ‘Altres serveis realitzats per altres empreses i professionals’ del pressupost
vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció
municipal.
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el
contracte i dóna inici a la seva execució.
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

5.- Aprovació a l’adhesió al Codi Ètic que figura a l’annex de l’Acord
GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus
de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol
(expedient X738/2020).
La Generalitat de Catalunya, mitjançant Annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel
qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord
GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva,
tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, va aprovar el text
íntegre dels principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat i els efectes d’un eventual incompliment
d’aquests principis.
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de
subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar
l'activitat les persones beneficiàries i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis.
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva
activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran
ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de
l'ajut i/o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases de
la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.
Conforme el text dels principis i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat
les persones beneficiàries i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis, la
Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Únic. Adherir-se al codi ètic que figura com a annex de l’acord GOV/85/2016, de 28 e juny,
pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’acord
GOV/110/2014, de 22 de juliol, i que s’adjunta com a annex a aquest acord.

ANNEX

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de
subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar
l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis.
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva
activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran
ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de
l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la
corresponent convocatòria de subvenció o ajut.
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT,
I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS
Principis ètics i regles de conducta
1.
Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir
en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en
l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

6.- Adjudicació i reconeixement d’obligació de pagament d’una factura per la
realització d’un servei (exp. X750/2020).
1.-En data 17 d’agost de 2020, l’empresa SERVEIS DE NETEGES TECNIQUES OLOT-NET,
SL, amb CIF (…), presenta la factura número A 34853 de 15 d’agost de 2020 pel servei de
neteja del decantador de la depuradora i per import 3.150,00€, IVA exclòs, (3.465,00€,
IVA inclòs).
2.- En data 25 d’agost de 2020, la tècnica de la depuradora valida la factura abans
esmentada
3.- En data 27 d’agost de 2020, ha emès informe l’interventor de fons de l’Ajuntament, i
que es transcriu a continuació:
INFORME D’INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS
Expedient : x750/2020
Assumpte : Fiscalització de l’expedient de presa de raó del servei de neteja el
decantador de la depuradora.
ANTECEDENTS
Consta en el registre d’entrada de factures en data 17 d’agost de 2020, la factura
número A 34853 de 15 d’agost de 2020, presentada per l’empresa SERVEIS DE
NETEGES TECNIQUES OLOT-NET, SL, amb CIF (…), pel servei de neteja el
decantador de la depuradora i per import 3.150,00€, IVA exclòs, (3.465,00€, IVA
inclòs).
INFORMA
Primer. Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que s'hagués
incoat al seu moment expedient de contractació pel servei que s'indica i que
s'acredita ha estat prestat i que és objecte del present Informe, amb les formalitats
que per el mateix preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic.
Segon. Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que s'hagués
efectuat, al moment procedimental oportú, acte interventor de fiscalització formal
de la despesa sobre document comptable “AD” conforme al que preveu l’article 26
les Bases d'execució del Pressupost de l’exercici 2020 aprovades pel Ple.
Tercer. En la fiscalització de l’expedient s’ha comprovat que:
L’existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
80.1600.22700 “Gestió residus EDAR”, i és l’adequat i suficient a la naturalesa de
l’obligació que es proposa contraure, s’ha efectuat retenció de crèdit, número
operació 220200009085 i de referència 22020002951
Que l’òrgan per a l’adjudicació dels contractes de serveis és la Junta de Govern
Local
De l’expedient no se’n desprèn que els serveis s’hagin executat aplicant el que
disponen les Bases d’execució del pressupost. No hi ha sol·licitud o proposta de
contractació menor per part dels serveis tècnics municipals, on consti la reserva de
crèdit prèvia (article 26 de les Bases) No consta que s’hagin sol·licitat més d’un
pressupost o que s’hagi sol·licitat pressupost.
L’esmentada factura no supera individualment l’import que s'estableix per a
contractes menors, tant en la normativa general sobre contractació administrativa
recollida a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, com a
les Bases d'Execució del Pressupost del 2020, circumstància per la qual i al seu

moment procedimental el contracte de serveis s’hauria d'haver-se qualificat de
menor i haver seguit els tràmits previstos en la Llei de Contractes del sector públic i
a les Bases d'Execució del pressupost de l’exercici 2020, així com el previst, en
matèria de fiscalització i comptabilitat, pel RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i l’article 26 de les
Bases d’Execució.
Quart. El present informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la
liquidació del pressupost del present exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació
del 191.3 del TRLRHL i s'incorporarà, addicionalment, a l'expedient que sobre el
Compte General ha de formar i redactar aquesta Intervenció en aplicació de l'article
212.2 del TRLRHL.
Cinquè. Que s’hauria de procedir, al reconeixement de l’obligació per l'Òrgan
administratiu corresponent havent-hi crèdit adequat i suficient en el pressupost
corrent. No obstant això, la manca d’aprovació d’un servei realment rebut
provocaria un enriquiment injustificat de l’Ajuntament de Celrà, en detriment en
l’empresa de referència. La qual cosa cal retribuir la contraprestació rebuda.
D’altra banda, segons l’informe fiscalitzador, existeix consignació pressupostària.
Es comprova l’existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l’exercici corrent,
d’acord amb els documents comptables que s’adjunten a l’expedient.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per
import de 3.150,00€, IVA exclòs, (3.465,00€, IVA inclòs) a favor de l’empresa SERVEIS DE
NETEGES TECNIQUES OLOT-NET, SL, amb CIF (…), servei de neteja del decantador de la
depuradora
Segon. Prendre raó de l’informe de l’interventor municipal de fons, amb objeccions, en
relació a la fiscalització de la factura número A 34853 de 15 d’agost de 2020 i d’import
3.465,00€ IVA inclòs.
Tercer. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 80.1600.22700 ”Gestió de
residus EDAR” del Pressupost General pel 2020.
Quart. Procedir als corresponents registres comptables i prosseguir la tramitació del
procediment de despesa.
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 346 de la LCSP.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Celrà

7.- Atorgament de subvencions per a diversos projectes de cooperació (exp.
X377/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. L’associació de Sarrià de Ter Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) treballa
per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’Aguacatán, un

municipi del nord–oest de Guatemala que té 62.000 habitants i el 70% de la població es
troba en situació de pobresa.
La majoria de la població d'Aguacatán viu dispersa en les més de 80 comunitats que es
troben en el territori del municipi i els deutes i la pobresa dificulten la supervivència en
aquest municipi, fet pel que cada any, moltes membres de cada família abandonen la llar
per emigrar cap al nord.
Aquest municipi va ser fortament castigat durant més de 30 anys pel conflicte armat de
Guatemala i ha estat privat de qualsevol possibilitat de desenvolupament social i econòmic.
En aquest entorn, amb una societat aguateca en la que la discapacitat encara és un tema
tabú i on els sistemes de salut i d’educació són insuficients (a Aguacatán hi ha un sol metge
per atendre quasi 60.000 habitants), les persones amb discapacitat no tenen possibilitats
d’aspirar a una vida digna en la qual puguin desenvolupar-se com a persones amb plens
drets. Són molts els infants amb discapacitat que no assisteixen a l’escola per falta
d’atenció especialitzada.
Des del 2008, l’associació GERD desenvolupa el “Programa Integral d’Atenció Especial
per a Persones amb Discapacitat d’Aguacatán- Guatemala” conjuntament amb
l’associació de persones amb discapacitat del municipi. Aquest any 2020 adapten el
projecte als efectes de la pandèmia del Covid 19. El taller de tèxtils ha canviat la seva
activitat i està produint mascaretes, però sobretot es dedicaran els recursos a afrontar la
crisi alimentària que està afectant a un gran nombre de persones associades d’ASOPEDI i
d’habitants de poblats d’Aguacatan.
En data 4 de maig de 2020, registre d’entrada municipal E2020002272, l’entitat GERD ha
sol·licitat a l’ajuntament de Celrà una aportació econòmica per tal de finançar el projecte de
cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones amb discapacitat
d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2020, adaptat als efectes de la pandèmia del Covid19”
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa del GERD donant suport a aquest programa,
amb una aportació econòmica de 3.500 euros.
2. La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties infeccioses disposa d’un equip de
metges i investigadors juntament amb l'Institut d'Investigació de la Sida Irsi i l'Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol està treballant per oferir solucions davant la pandèmia de
Covid-19 a curt i llarg termini. El moviment #JoEmCorono té com a objectiu aconseguir
fons per finançar el projecte de frenar la transmissió del virus, s'està desenvolupant un
assaig clínic per frenar la transmissió de virus que es basa en l'administració d'un fàrmac
(la hidroxicloroquina) tant a persones afectades pel Covid-19 com als seus contactes per
prevenir nous contagis, 3.000 persones en total. L'estudi està liderat pel Dr. Oriol Mitjà,
reconegut epidemiòleg que ha estat designat recentment assessor de Govern de la
Generalitat en la gestió de la crisi sanitària produïda arran del coronavirus.
En data 13 de maig de 2020, registre d’entrada municipal E2020002411, la Fundació Lluita
contra la Sida i les Malalties infeccioses, ha sol·licitat a l’ajuntament de Celrà una aportació
econòmica per tal de finançar l’assaig clínic durant el 2020.
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa del moviment #JoEmCorono amb una
aportació econòmica de 3.000 euros.
3. L’Associació Munduko Lagunak destinarà enguany a la localitat boliviana de San
Borja recursos per a la compra de material sanitari per fer front a la pandèmia Covid-19
per a la realització de tallers d’higiene i formació sanitària, revisions mèdiques, creació
d’una farmaciola i per als tallers de competències socials.
En data 24 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal E2020004505, l’Associació
Munduko Lagunak, ha sol·licitat finançament per a l’esmentat projecte.
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir al projecte amb una aportació econòmica de 600
euros.

4. L’Associació Amics de Boulembou dóna suport a una escola de Senegal, del poblat de
Boulembou de 2.000 habitants. Hi porta a terme projectes de cooperació al
desenvolupament amb tres eixos: salut, educació i promoció de l’economia de les dones,
des del 2007. Al llarg d’aquests anys han realitzat actuacions i projectes amb l’ajut
d’organismes públics i privats de Catalunya, com l’Agència catalana de cooperació al
Desenvolupament, la Diputació de Girona-Dipsalut, la UdG, els Ajuntaments de Borredà i
Santa Coloma de Farners, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la cooperativa Suara, etc.,
que persegueixen la millora de les condicions de vida de la població de Boulembou, que té
vinculació amb la zona de Salt per habitants que hi van anar a viure.
En concret, ara realitzen un projecte adreçat a joves d’Educació Secundària, enviant
bicicletes per facilitar que puguin assistir a l’institut que es troba a 5 quilòmetres del poble,
al municipi de Sao. Les bicicletes es reparteixen des de l’escola de Primària als alumnes
que han aprovat i volen continuar estudiant i suposen un estímul per al col·lectiu
d’estudiants.
Les bicicletes s’envien per vaixell des del Port de Palamós, a un cost unitari de 25 euros per
bicicleta. Ara cal enviar-ne 60, així que necessiten finançar aquest enviament.
En data 10 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal E202004339 l’Associació Amics
de Boulembou, ha sol·licitat finançament per l’esmentat projecte.
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir amb aquest projecte amb una aportació de 1.500
euros.
5. Ha emès informe la secretària de la corporació que consta en l’expedient administratiu.
FONAMENTS DE DRET
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovar per 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 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. Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per import de
3.500 euros a favor del Grup Editor de la revista del Discapacitat (GERD) amb CIF (…),
domicili C/ Firal, 22 – 17840 Sarrià de Ter i adreça electrònica a efectes de notificacions a
(…) amb la finalitat de contribuir a la causa “Programa Integral d’Atenció Especial per a
Persones amb Discapacitat d’Aguacatán- Guatemala”
Segon. Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per import de
3.000 euros a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties infeccioses amb NIF (…),
domicili Carretera de Canyet, s/n- 08916 Badalona i adreça electrònica a efectes de
notificacions (…) amb la finalitat de contribuir a la campanya #JoEmCorono.
Tercer. Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per import de
600 euros, a favor de l’Associació Munduko Lagunak amb NIF (…), domicili al C/ Germans
Sàbat, 22 de Celrà i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…) amb la finalitat de

contribuir al projecte sociosanitari que l’entitat desenvolupa, aquest any amb la compra de
material sanitari per fer front a la pandèmia Covid-19 per a la realització de tallers
d’higiene i formació sanitària, revisions mèdiques, creació d’una farmaciola i per als tallers
de competències socials.
Quart. Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per import de
1.500 euros a favor de l’Associació Amics de Boulembou amb NIF (…), domicili a Plaça
Surroca, 1. 17190 Salt i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…) amb la finalitat
de contribuir a l’enviament de les bicicletes a Senegal.
Cinquè. Aquestes despeses aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30 9250
46600 “Fons de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2020.
Sisè. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició:
Única. Aquestes subvencions estan condicionades a justificar, a l’Ajuntament de Celrà,
la subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui
l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat
subvencionada. A més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a
terme durant l’any objecte de subvenció.
Setè. 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.
Vuitè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.

8.- Aprovació de preus públics 4/2020 (exp. X771/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Des de l’àrea de patrimoni es presenta un informe, de data 26 d’agost de 2020, en
relació a la proposta dels preus públics de les activitats commemoració de l’aniversari del
85 anys del Camp d’Aviació de Celrà previst pel setembre 2020
2.- Ha emès informe l’interventor municipal en data 26 d’agost de 2020
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus
públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justificarà
l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.

I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit.
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord:
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació.
ANNEX:

Preu Públic
Infants
(3 a 14 anys)

Activitat

Dates

Visita guiada al camp d'aviació

26 i 27 de setembre 2020

Taller avions de fusta

26 i 27 de setembre 2020

Adults
(+14 anys)

Jubilats

2,00 €
3,00 €

-

€

1,00 €
-

€

9.- Aprovació dels convenis de col•laboració d’activitats formatives de l’alumnat
participant en el Projecte Aula empresa de l’Institut de Celrà durant el curs
2020-2021 (exp. X382/2020).
En sessió ordinària del ple municipal, de data 14 de juliol de 2020, es va aprovar el Conveni
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà relatiu al
projecte singular anomenat ‘Atenció a la diversitat Aula Empresa’, amb efectes des del dia
1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2024.
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la
seva formació des d’una vessant pràctica.
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un annex a l’esmentat
conveni de col·laboració, per a què els estudiants que s’indiquen a continuació puguin
realitzar activitats d’aplicació pràctica a les entitats col·laboradores que s’indiquen a
continuació, des del mes de setembre de 2020 al mes de juny de 2021, en l’horari establert
als convenis corresponents.
NOM DE L’ALUMNAT

ENTITAT COL·LABORADORA

LLOC PRÀCTIQUES

1

(…)

Ajuntament de Celrà

Escola bressol Trapelles

2

(…)

Capgir gestió de serveis, S.L.

Escola Aulet

3

(…)

Sailboard Girona

Sailboard Girona Celrà

4

(…)

Taller mecànic Carolà S.C.

Ctra. Palamós, 145. Celrà

5

(…)

Estètica Cristina

Av. Catalunya, 12 Celrà

6

(…)

Bo i sa servei d’àpats, S.L.

Escola Falgueres

7

(…)

Perruqueria Anyway

Carrer Just Puig, 4 Celrà

8

(…)

Bo i sa servei d’àpats, S.L.

Escola Falgueres

9

(…)

Ajuntament de Celrà

Promoció Econòmica

10

(…)

Ajuntament de Celrà

Brigada municipal

11

(…)

Ajuntament de Celrà

Escola bressol Trapelles

Vistos els documents de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, les
entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la realització
de les pràctiques tutelades del Projecte Aula Empresa de l’Institut de Celrà;
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar els documents de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de
Celrà, les entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la
realització de les pràctiques tutelades del Projecte Aula Empresa de l’Institut de Celrà
durant el curs 2020-2021, que s’adjunten com a annex al present acord.
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per
fer efectiu el present acord.
Tercer. Comunicar el present acord a l’Institut de Celrà.

10.- 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 dos assumptes no compresos
dins de l’ordre del dia i que corresponen a la resolució del contracte administratiu del
servei de neteja d’edificis municipals (exp. X789/2020) i a l’adjudicació, pel procediment
d’emergència, el contracte de serveis de neteja d’edificis municipals (exp. X753/2020).
L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat.
10.1 Resolució del contracte administratiu del servei de neteja d’edificis
municipals.
Antecedents de fet

1. Per acord de Junta de Govern Local, sessió del dia 19 de juny de 2018, es va adjudicar
el contracte del servei de neteja d’edificis municipals a favor de l’empresa Global Neteges,
SL per un import de 238.530,00 €, IVA Exclòs (288.621,30 € IVA inclòs), amb un termini
d’execució de tres anys. Aquesta empresa va constituir garantia definitiva del contracte
mitjançant aval número 9340.03.2009626-42 de Caixabank per import de 11.926,50
Euros. Contracte que es va formalitzar en document administratiu en data 3 d’agost de
2018.
2.- En resposta a l’escrit de l’empresa Neteges Justclean indicant que havia comprat la
unitat productiva de la societat Global Neteges S, l’Ajuntament va requerir a aquesta
empresa que presentés documentació diversa per tal que l’Ajuntament pogués procedir a la
successió del contracte al seu favor i, entre aquesta documentació, la garantia definitiva
per l’import que restava per finalitzar el contracte administratiu, per import de 6.957,12
euros (registre sortida municipal número 359, del dia 13 de febrer de 2020). Garantia
dipositada mitjançant retenció en el preu.
Recepcionada la documentació presentada per l’empresa Neteges Justclean Sociedad
Limitada i, en virtut del que disposa el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i
l’article 98 LCSP faltava acreditar la solvència tècnica exigible en el seu dia en el PCAP,
motiu pel qual es va requerir a l’empresa Neteges Justclean que acredités aquest extrem,
d’acord amb l’informe emès per la secretària municipal, mitjançant escrit del dia 16 d’abril
de 2020 (registre sortida municipal número 920), en els termes següents:
(…)
No es pot entendre implícita que es compleix amb la solvència tècnica pel fet
d’haver adquirit la unitat productiva de l’empresa adjudicatària del contracte perquè
l'article 98 de la LCSP relatiu a la successió en la persona del contractista assenyala
que en els moments de transmissió d'empreses continuarà el contracte amb
l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i
obligacions dimanants d'aquest, sempre que reuneixi les condicions de capacitat,
absència de prohibició de contractar, i la solvència exigida en acordar-se a
l'adjudicació.
Per tant, si l'empresa resultant no pot acreditar les condicions de solvència que es
van exigir a l'anterior no podria subrogar-se en els seus drets i obligacions.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte,
considerant-se amb caràcter general com un supòsit de resolució per culpa de
l'adjudicatari.
Per tant, és imprescindible que l'empresa que ha rebut el contracte tingui la
solvència que es va exigir en produir-se l'adjudicació del contracte.
Al tractar-se d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada l'empresa ha d’
acreditar la solvència exigida en el Plec, i sinó pot ser per si mateixa se li recorda
que també ho pot fer mitjançant la integració de la solvència per mitjans externs
(possibilitat que sempre existeix, d'acord amb l'art. 75 LCSP 2017,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb l'empresa
que aporti aquesta solvència, sempre que demostri que durant tota la durada de
l'execució del contracte disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i
l'entitat a la qual recorri no estigui culpable en una prohibició de contractar), la qual
cosa s'acreditarà mitjançant la declaració de l'empresa que els posseeixi, sinó el
contracte haurà de resoldre's.
(...)
Aquest requeriment d’advertiment de que havien d’acreditar aquesta solvència tècnica i
professional exigible en el seu dia en el PCAP per subrogar-se en els drets i obligacions i
que sinó s’acreditava aquesta solvència es resoldria el contracte, considerant-se amb
caràcter general com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari es va fer novament
mitjançant escrits dels dies 5 de maig de 2020 (registre sortida municipal número 1034), 3
d’agost de 2020 (registre sortida municipal número 1825) i 5 d’agost de 2020 (registre
sortida municipal número 1858).

3.- El dia 10 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal número 4336, la Direcció
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social comunica que l’empresa Neteges
Justclean, SL té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
4.- El dia 18 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal número 4470, la Societat
Neteges Justclean, SL presenta un escrit de resolució del contracte del servei de neteja i
ens comunica que presentaran de manera immediata concurs de creditors, adjuntant a
l’escrit un document de preconcurs de creditors.
5.- La Secretària de la Corporació ha emès l’informe que serveix de motivació a aquest
acord, i que diu així:
(...)
Fonaments de dret
PRIMER. La legislació aplicable és la següent:
•
Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
•
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
•
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
1.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, va entrar en
vigor el dia 9 de març de 2018. De conformitat amb el que disposa la seva
Disposició Transitòria primera els expedients de contractació iniciats abans de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior. Els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, tal i
com és el supòsit, es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa
anterior.
És per la qual cosa, que per a la resolució d’aquest contracte administratiu
es regirà pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
2.- L’article 223.h) del TRLCSP disposa que és causa de resolució del contracte les
establertes expressament en el contracte.
I el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el contracte
preveu de forma expressa, en la seva clàusula 60, que es causa de resolució del
contracte el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició
per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP. I
també quan, posteriorment a l’atorgament de l’adjudicació, l’adjudicatari incorri en
alguna de les prohibicions de contractació.
Aquesta mateixa clàusula 60 del PCAP disposa que quan el contracte es resolgui per
culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la
indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Ajuntament, en allò que
excedeixin de l’import de la garantia.
L’article 60.d) del TRLCSP disposa com una causa de prohibició per a contractar
amb l’Administració no trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.

I l’article 85 del TRLCSP disposa que si no pogués produir-se la subrogació per no
reunir l’entitat a la que s’atribueix el contracte les condicions de solvència
necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un
supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.
3.- L’article 54.1 TRLCSP estableix les condicions generals d’aptitud per contractar
amb el sector públic en els termes següents:
“només podran contractar amb el sector públic les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar,
no estiguin incurses en una prohibició per a contractar, i acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en
que així ho exigeixi aquesta Llei, es trobin degudament classificades”.
En conseqüència, la incursió en causa de prohibició de contractar determina la
incapacitat per a contractar, ja que per ostentar aquesta capacitat hauran de
donar-se acumulativament totes i cadascuna de les circumstàncies i requisits
assenyalats en el citat article 54 TRLCSP.
Per una altra part, en quan al procediment a seguir, l’article 61.1 TRLCSP assenyala
que la prohibició de contractar continguda en el citat article 60.1.d) (no estar al
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social) s’apreciarà directament per
l’òrgan de contractació, subsistint mentre concorrin les circumstàncies. En aquest
cas, l’Ajuntament va tenir constància d’aquests deutes per la diligència tramesa per
la pròpia Tresoreria el dia 10 d’agost de 2020.
4.- L’article 225.3 del TRLCSP disposa que quan el contracte es resolgui per
incompliment culpable del contractista, aquesta haurà d’indemnitzar a
l’Administració dels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva,
en primer terme, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït, sense
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en allò que es
refereix a l’import que excedeixi del de la garantia incautada.
5.- La prerrogativa de resolució dels contractes administratius es reconeix en la
legislació de contractes del sector públic a favor de l'Administració, segons estableix
l'article 210 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-. I també
l'article 114.1 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local –TRRL-,
que prescriu que l'òrgan de l'Entitat local competent per contractar segons la Llei
ostenta també la prerrogativa d'acordar la seva resolució dins dels límits i amb
subjecció
als
requisits
i
efectes
assenyalats
legalment.
Així mateix, i segons disposa l'article 309.1 del TRLCSP la resolució del contracte
donarà dret al contractista a percebre el preu dels treballs o serveis que
efectivament hagués realitzat de conformitat amb el contracte i que hagin estat
rebuts per l’Administració.
6.- Constatada la causa de resolució del present contracte, el procediment
legalment establert per a aquesta resolució contractual es conté en l'article 109 del
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 que diu:
1. La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista (…) i compliment dels requisits següents:
a) Audiència del contractista per termini de deu dies naturals, en el
cas
de
proposta
d'ofici.
b) Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o
assegurador si es proposa la confiscació de la garantia.

c)
Informe
del
Servei
Jurídic
(…).
d) Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la
Comunitat Autònoma respectiva, quan es formuli oposició per part
del contractista.
2. Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució dels
contractes es consideraran d'urgència i gaudiran de preferència per al seu
despatx per l'òrgan corresponent.
I en aquest mateix sentit es pronuncia la clàusula 60 del PCAP quan diu el següent
(...) En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109
RGLCAP (...).
En base a tot això, s’emet la següent CONCLUSIÓ:
La resolució s’ha d’entendre per incompliment culpable del contractista i
seria aplicable el que estableix l’article 225.3 del TRLCSP 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 71.1.d, 72 i 73 LCSP.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós 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.
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Resoldre el contracte administratiu de serveis de neteja, adjudicat en data 19 de
juny de 2018, a favor de l’empresa Global Neteges, SL per un import de 238.530,00 €
euros IVA Exclòs (288.621,30 € IVA inclòs), i per les causes següents: incórrer en una
causa de prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulada a l’article 60
TRLCSP, concretament, no estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social i per no haver-se pogut produir la subrogació per no reunir l’entitat a la
que s’atribuia el contracte les condicions de solvència necessàries.
Segon. Iniciar els tràmits per incautar la garantia dipositada per l’empresa Global Neteges,
SL per import de 11.926,50 euros, mitjançant aval número 9340.03.2009626-42 de
Caixabank i la garantia dipositada per Neteges Justclean, SL per import de 6.957,12 euros,
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, de conformitat amb el
que disposa l’article 225.3 del TRLCSP.
Tercer. Concedir a Global Neteges, SL, Neteges Justclean, SL i a Caixabank un tràmit
d’audiència de deu dies hàbils perquè puguin al·legar i presentar els documents i
justificacions que estimi pertinents.

10.2.- Adjudicació, pel procediment d’emergència, el contracte de serveis de

neteja d’edificis municipals.
ANTECEDENTS DE FET

1.- L’empresa que fins a la data d’avui prestava el servei de neteja d’edificis municipals ha
comunicat a l’Ajuntament de Celrà (18 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal
número 4470) que deixarà de prestar el servei el dia 1 de setembre de 2020.
2.- De manera immediata s’ha procedit a sol·licitar oferta a vàries empreses per prestar el
servei de neteja d’edificis municipals a partir del dia 1 de setembre de 2020, escrit en el
que s’indicava quins eren els edificis a netejar, les hores dedicades, les treballadores
adscrites i la informació mínima necessària per presentar, amb caràcter urgent, una oferta
basada en el preu /hora. Concretament, s’ha sol·licitat oferta a les empreses següents:
1.- Mullor, SA, registre sortida municipal número 1911, del dia 24 d’agost.
2.- Neteges el Dofí, SL, registre sortida municipal número 1909, del dia 24 d’agost.
3.- Rufino Pijuan Font, registre sortida municipal número 1905, del dia 24 d’agost.
4.- Quality Serveis Clean Deal, SL, registre sortida municipal número 1908, del dia
24 d’agost.
5.- Ndavant Multiserveis, SL, registre sortida municipal número 1910, del dia 24
d’agost.
I han presentat oferta les empreses següents:
1.- Mullor, SA, registre d’entrada municipal número 4525, el dia 26 d’agost, amb un
preu hora de 16,90 euros.
2.- Neteges el Dofí, SL, amb un preu hora de 16,00 euros.
3.- Rufino Pijuan Font, registre d’entrada municipal número 4567, del dia 28
d’agost, amb un preu hora de 14,50 euros.
4.- Quality Serveis Clean Deal, SL, registre d’entrada municipal número 4579, del
dia 28 d’agost, amb un preu hora de 13,00 euros.
3.- El cap de serveis públic municipals ha emès informe justificatiu de la necessitat
d’acudir a aquest contracte d’emergència ja que la neteja dels edificis municipals, en una
situació de pandèmia com la que està vivint el país, requereix d’una major netedat i això
fa que sigui indispensable aquesta contractació d’emergència fins que hi hagi un nou
adjudicatari. El servei no pot quedat interromput ja que sinó aquesta situació suposaria
un greu perill deixar desatesa la neteja fins que es resolgués l’adjudicació del contracte
mitjançant un procediment obert.
És per la qual cosa que la situació de greu perill vindria sinó es mantingués en condicions
de seguretat en matèria de desinfecció els edificis públics i en particular els edificis
escolars, on a partir de demà ( 1 de setembre de 2020) s’iniciarà l’activitat docent, a
partir del dia 7 de setembre hi haurà l’entrada de nens/nenes a l’escoles bressol
municipals i a partir del dia 14 de setembre l’entrada de nens/nenes a les escoles de
primària.
4.- La Secretària municipal ha emès l’informe que es transcriu tot seguit, que serveix de
motivació a aquest acord i que diu així:
(...)
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA.- SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBICA OCASIONADA PER
LA COVID-19

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la
situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia
internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional,
requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta
conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens
dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt
elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.
Per part seva, l'article 5 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, estableix que
tots els contractes que s'hagin de celebrar per l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, entitats adscrites, vinculades o dependents del seu sector públic i les
entitats locals situades en l'àmbit territorial de Catalunya per a atendre les
necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel
Govern o pels diferents departaments per a fer front al COVID-19, els resultarà
d'aplicació la tramitació d'emergència.
SEGONA.- REGULACIÓ DEL RÈGIM EXCEPCIONAL D’EMERGÈNCIA
Entre les mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19
adoptades en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, va contemplar
expressament l'habilitació per a la contractació d'emergència. En concret, en el seu
Capítol V “Mesures per a la gestió eficient de les Administracions Públiques”, article
16, la redacció original del qual ha estat modificada en dues ocasions, disposició
final 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i disposició final 2 del Reial decret
llei 9/2020, quedant la següent redacció:
«1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de
las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la
necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo
120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los
contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para
atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras
medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos,
si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a
realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las
garantías en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación
quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la
prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras
vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia
en el expediente.
(...)
L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
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
determina que quan l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa
d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de
necessitats que afectin la defensa nacional, s'estarà al següent règim excepcional:
a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de
contractació, podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar

l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits
formals establerts en la present Llei, fins i tot el de l'existència de crèdit
suficient. En cas que no existeixi crèdit adequat i suficient, una vegada
adoptat l'acord, es procedirà a la seva dotació de conformitat amb el que
s'estableix en la Llei General Pressupostària.
Supòsit davant el quan no ens trobem ja que hi ha crèdit adequat i suficient
en les aplicacions pressupostàries següents: 11.9200.22700 Serveis neteja
Ajuntament; 30.3321.22700 Serveis neteja biblioteca; 30.3331.22700
Serveis neteja Ateneu; 40.3422.22700 Serveis neteja edificis camp futbol
municipal; 40.3423.22700 Serveis neteja piscina municipal; 70.2310.22700
Serveis neteja edificis serveis socials; 76.3231.22700 Serveis neteja escola
Aulet; 76.3232.22700 Serveis de neteja escola Falgueres; 76.3234.22700
Serveis de neteja EB Gínjols i 40.3421.22700 Serveis neteja edifici
poliesportiu municipal, tal i com es desprèn del document comptable emès
per la intervenció.
(...)
c) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a
un mes, comptat des de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si
s'excedís aquest termini, la contractació d'aquestes prestacions requerirà la
tramitació
d'un
procediment
ordinari.
d) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional,
s'observarà el que es disposa en aquesta Llei sobre compliment dels
contractes,
recepció
i
liquidació
de
la
prestació.
En el cas que el deslliurament dels fons necessaris s'hagués realitzat a
justificar, transcorregut el termini establert en la lletra c) anterior, es
rendirà el compte justificatiu d'aquest, amb reintegrament dels fons no
invertits.
Per tant, la tramitació d'emergència contempla un règim excepcional quan
l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa d'alguns dels supòsits
següents:
•
•
•

Esdeveniments catastròfics,
Situacions que suposin greu perill o
De necessitats que afectin la defensa nacional

Tal com ha establert la normativa, “El que empara la normativa d'emergència és
una situació administrativa immediata, absolutament necessària per a evitar o
remeiar en la mesura del possible les conseqüències del succés en qüestió”,
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Rioja, de 4 de febrer de
2010, en cita de STS 7 d'abril de 1983.
Cal tenir present que cal donar compliment als requisits següents:


Publicitat i Transparència. La tramitació per via d'emergència no
exclou de les obligacions de publicitat i transparència, sempre sota
l'estàndard de proporcionalitat que permetin les circumstàncies.
S'evita d'aquesta manera la falta de control posterior.



Formalització
es dugui a
contractació,
formalització
contracte.

del contracte. Si bé l'emergència pot justificar que no
terme inicialment la tramitació de l'expedient de
no exclou que, posteriorment, pugui donar lloc a una
per escrit i a la publicació dels extrems propis del



Justificació de l'emergència. Per aquesta raó resulta tan important
que s'ofereixi una justificació raonada i sòlida que demostri que no
ha fet un ús inadequat d'aquesta fórmula legal.

TERCERA.- ESTEM DAVANT UN
CONTRACTUAL D’EMERGÈNCIA

SUPÒSIT

D’APLICACIÓ

DEL

RÈGIM

1.- Les especials circumstàncies a les quals ens trobem consisteix en l'escàs període
de temps del qual es disposa per a la tramitació de l’expedient del contracte que es
requereix per a la continuïtat de la prestació del servei de neteja dels edificis
municipals a partir del dia 1 de setembre de 2020, període que es considera
excepcionalment curt i impossible de portar a terme un procediment obert o
procediment negociat sense publicitat (article 168.b).1º LCSP) ja que l’empresa que
venia prestant el servei ha comunicat que deixaria de prestar el servei el dia 18
d’agost de 2020, registre d’entrada municipal número 4470.
Quan el legislador aborda la regulació del procediment d'emergència
transmet la idea que la principal cautela que ha de mantenir-se
respecte
de
l'ús
d'aquest
procediment
és
l'adequat
respecte del principi de concurrència i d'igualtat dels licitadors i que,
només
en
determinats
supòsits
absolutament
excepcionals,
tals
principis han de cedir quan es produeix un desequilibri entre el ple
manteniment de totes les garanties que està investida la contractació
pública i l'adequat respecte a l'interès general que es persegueix amb l'actuació
que serà objecte de contractació.
2.- Les garanties pròpies de la tramitació dels contractes públics, i entre
elles
la
determinació
d'uns
procediments
reglats
de
selecció
del
contractista, generen un entorn de seguretat jurídica plena que assegura que
l'elecció
dels
contractistes
es
verifiqui
respectant
íntegrament
els
principis
nuclears
de
la
contractació
pública.
L'excepció d'aquestes regles i principis només pot
estrictes casos previstos per la llei, que són els següents:
•
•
•

A causa d'esdeveniments catastròfics.
De situacions que suposin greu perill.
De
necessitats
que
afectin
la

tenir

lloc

defensa

en

els

nacional.

D'aquestes tres opcions no sembla que puguin acceptar-se la primera i la
tercera, en la mesura en què un supòsit com el plantejat no encaixa amb el
concepte d'esdeveniment catastròfic ni amb les necessitats de la defensa
nacional.
Quant a les situacions que puguin produir greu perill, aquesta és una
circumstància més àmplia en la concepció que ens ofereix el legislador i que
s'ha de plasmar o concretar en situacions que puguin generar un
significatiu
perill.
Dins d'aquesta circumstància sí que es podria enquadrar genèricament una
possible
conjuntura
en
la
qual,
per
la
falta
de
terminació
dels
procediments de licitació iniciats, no fos possible continuar prestant el servei de
neteja, amb els riscos inherents per la situació de pandèmia que viu actualment el
país.
3. Com qualsevol altra activitat de l'Administració Pública, però més si
cap en aquest cas, la utilització de la contractació d'emergència ha de sotmetre's
a
una
sèrie
de
límits
fonamentals.
En
aquesta
concreta
matèria

interessa destacar que el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals ha tingut l'ocasió de pronunciar-se (Resolució 102/2017)
sobre els límits que han de ser respectats per a la utilització del
procediment d'emergència. La Junta Consultiva de Contractació Pública
de l'Estat considera que tal doctrina respon a la perfecció a la intenció
del legislador i al mandat de la llei. En conseqüència, caldrà valorar si
s'ha produït el respecte de cadascuna de les condicions establertes pel
Tribunal.
Són
les
següents:
I)

Que concorri algun dels supòsits que taxativament estableix la
llei, sense que sigui suficient qualsevol altra circumstància que doni lloc
a una situació d'urgència. Ja hem assenyalat que certament és possible
emmarcar el supòsit plantejat, almenys en termes hipotètics, dins d’una
de les tres causes del procediment d'emergència que estableix
taxativament
la
llei.

II)

Que no sigui suficient per a resoldre la situació la utilització
d'altres
procediments
menys
restrictius
de
la
lliure
concurrència. Aquesta circumstància es revela fonamental en aquest
cas. La raó és que el que en cap cas seria congruent amb la pròpia
naturalesa del contracte públic ni amb el contingut de la llei seria que
es
pogués
fer
un
ús
abusiu
de
la
tramitació d'emergència. La realitat de les coses ens demostra que, de
fet aquest procediment no s'ha emprat en ocasions anteriors, de
manera que únicament podrà acudir-se a aquesta opció quan no quedi
cap altra.

III)

Que l'emergència sigui apreciada per l'òrgan de contractació, qui
es responsabilitza de motivar la concurrència d'una circumstància
excepcional i d'acreditar la seva existència.

IV)

Que la tramitació es limiti a l'estrictament indispensable en
l'àmbit objectiu i temporal per a prevenir o remeiar els danys
derivats
d'aquesta
situació.

V)

Que la causa de l'emergència no sigui imputable al propi òrgan de
contractació, és a dir, que la situació d'emergència no hagués pogut ser
evitada per l'òrgan de contractació mitjançant una actuació diligent.

Per tot l’exposat, procedeix prendre la següent
CONCLUSIÓ
Segons el parer de qui subscriu, és ajustat a dret el recurs al
procediment d'emergència descrit en l'article 120 de la Llei 9/2017, de Contractes
del
Sector
Públic,
sota
el
compliment
de
les
condicions
descrites en el cos del present informe.
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD

PRIMER.- Adjudicar el contracte, pel règim excepcional d’emergència, del servei de neteja
d’edificis municipals a l’empresa Quality Serveis Clean Deal, SL per import de 46.800,00
Euros, IVA exclòs (56.628,00 Euros, IVA inclòs) equivalent a 4 mesos de contracte, i amb
l’objecte de donar resposta immediata a la necessitat de continuar prestant aquest servei
tan essencial en situació de pandèmia que viu el País.
S’adjudica mitjançant aquest règim excepcional ja que s’ha hagut d’actuar de manera
immediata per concórrer una situació que suposaria un greu perill sinó es mantingués en
condicions de seguretat en matèria de desinfecció els edificis públics i en particular els
edificis escolars, on a partir del dia 1 de setembre de 2020 es s’iniciarà l’activitat docent, a
partir del dia 7 de setembre hi haurà l’entrada de nens/nenes a l’escoles bressol municipals
i a partir del dia 14 de setembre l’entrada de nens/nenes a les escoles de primària.
SEGON.- L’empresa adjudicatària haurà de subrogar-se en el contractes del personal
laboral adscrit als serveis actuals en els termes establerts a l’article 44 Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, l’article 130 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
i l’article 74 de la Resolució TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i
locals de Catalunya per als anys 2017-2021.
El contractista haurà de comunicar les baixes i noves incorporacions de personal.
El personal dependrà exclusivament de l’empresa contractista sense que existeixi cap vincle
o relació funcionarial o laboral amb l’Ajuntament.
TERCER.- El termini d’inici de l’execució de les prestacions comença el dia 2 de setembre
de 2020, per un període de quatre mesos, considerat temps indispensable en l’àmbit
temporal per portar a terme un procediment obert.
En el supòsit de no disposar del nou contractista, resultat del procediment obert de
contractació, el contracte serà prorrogable mes a mes fins a un màxim de 2 mesos més.
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
11.9200.22700 Serveis neteja Ajuntament; 30.3321.22700 Serveis neteja biblioteca;
30.3331.22700 Serveis neteja Ateneu; 40.3422.22700 Serveis neteja edificis camp futbol
municipal; 40.3423.22700 Serveis neteja piscina municipal; 70.2310.22700 Serveis neteja
edificis serveis socials; 76.3231.22700 Serveis neteja escola Aulet; 76.3232.22700 Serveis
de neteja escola Falgueres; 76.3234.22700 Serveis de neteja EB Gínjols i 40.3421.22700
Serveis neteja edifici poliesportiu municipal del pressupost vigent de la Corporació, i de
conformitat amb el document comptable emès per la Intervenció municipal.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte en el perfil del contractant, de
conformitat amb el que disposa l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
SETÈ. 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.
VUITÈ. El contracte es realitzarà sota la supervisió del Sr. Jordi Trull Juanmiquel, cap de
serveis públics municipals, que exercirà les facultats dels responsable del contracte.
NOVÈ. Notificar aquesta resolució als interessats.
DESÈ. Donar compte de la present resolució a Comptabilitat, a Tresoreria i al Ple de la
Corporació.

11.- Comunicacions i informacions.
No s’escau.
12.- 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.

