
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 13/2020 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: 15 de setembre de 2020 
Horari: de 17:00 hores a 17:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 15 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. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Meritxell Vargas Sardà 
 
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 
1 de setembre de 2020. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 1 de 
setembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la reparació de la màquina 
escombradora (expedient X799/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que és la reparació 
de la màquina escombradora Dulevo. 

 



 

  
 

 

2. Es va convidar a l’empresa DULECENTRE, SA que ha presentat l’oferta econòmica 
següent:   3.133,77 Euros (IVA exclòs). 
 
3. En data 7 de setembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa DULECENTRE, SA 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 número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents. 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa DULECENTRE, SA , amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificació al P.I. Santiga T-2 (Nau3) -08130 Sta. Perpetua de la Mogoda-, el contracte 
menor de serveis  per a la reparació de la màquina escombradora Dulevo, per un import de 
3.133,77 euros, IVA exclòs (3.791,86 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1630.21300   “Arranjament i manteniment maquinària neteja viària” del pressupost 
vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció 
municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 



 

  
 

 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis públics , que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
3.- Retribucions complementàries (expedient x16/2020) 

 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 11,50 hores 
durant el mes de juliol de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de 
298,43 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 17,25 hores 
durant el mes de juliol de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de 
439,43 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
El Sr. (…) ha realitzat 2 hores extraordinàries durant el mes d’agost de 2020, segons queda 
acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 28,16 euros 
en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
dels següents   
 

A C O R D 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
298,43 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de setembre de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
439,43 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de setembre de 2020. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
28,16 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de setembre de 2020.  
 
Quart. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2020 de la Corporació. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
4.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a l’adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la 



 

  
 

 

reparació definitiva dels danys provocats als pous municipals arran del temporal Glòria 
(exp. X813/2020).  
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 
 
Adjudicació d’un contracte menor d’obres: reparació dels danys soferts als pous Nòria i 
Orriols, i a la ETAP (Estació de Tractament d'Aigua Potable) pel temporal Glòria. 
Expedient número x813/2020 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

L’enginyer municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en obres de 
reparació dels danys soferts als pous Nòria i Orriols, i a la ETAP (Estació de Tractament 
d'Aigua Potable) pel temporal Glòria. 
 
L’empresa Prodaisa SA ha presentat l’oferta següent: 27.736,50 euros IVA exclòs, 
(33.561,17 euros, IVA inclòs). Prodaisa SA va ser l’empresa que es va encarregar de fer els 
treballs d’emergència per a retornar l’abastiment d’aigua al municipi, restant pendent de 
fer els treballs per a arranjar de forma definitiva els problemes provocats als pous arran del 
temporal Glòria. 
 
En data 15 de setembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Prodaisa SA, motivant la necessitat del 
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic l’objecte del contracte és d’obres. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció dels 
següents 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres en obres de reparació dels danys soferts als 
pous Nòria i Orriols, i a la ETAP (Estació de Tractament d'Aigua Potable) pel temporal Glòria 
a favor de l’empresa Prodaisa SA, amb CIF núm. (…), amb domicili al carrer Astúrias núm. 



 

  
 

 

9 de Girona 17003, per un import de 27.736,50 euros IVA exclòs, (33.561,17 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica. 
 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 30 de novembre 
de 2020. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.4590.61999 
“Inversions de reposició temporal Glòria” 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 del Sr. Jordi Güell Camps, enginyer, 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.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
6.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:20 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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