
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 16/2020  
Caràcter: ordinària  
Convocatòria: 3 de novembre de 2020 
Horari: de 17:00 hores a 17:27 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 3 de novembre de 2020, es reuneixen 
telemàticament mitjançant la plataforma Zoom, atenent a la situació d’estat d’alarma 
decretada, 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 
 
 
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 
20 d’octubre de 2020 (se n’adjunta còpia). 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 20 
d’octubre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2.- Concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat (exp. X761/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 3 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.214, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a l’avinguda Palagret núm. 26 de Celrà. 



 

  
 

 

 
2. En data 10 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.081, es requereix al 

Sr. (...) documentació complementària. 
 

3. En data 24 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.142 i en data 2 
d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.346, el Sr. (...), en representació 
del Sr. (...), aporta part de la documentació requerida. 

 
4. En data 16 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.275, es requereix al Sr. 

(...) documentació que resta pendent a presentar. 
 

5. En data 19 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.854, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), aporta la documentació requerida. 

 
6. En data 21 d’octubre de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès 

informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
 

FONAMENTS DE DRETS 
 

1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme 

2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques. 

4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de 
documents administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant Decret d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny. 

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. (...) amb DNI núm. (...) llicència municipal per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar a l’Avinguda Palagret núm. 26 de Celrà (ref. cadastral núm. xxx), salvat 
el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions  i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
 

• Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
• Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui 

que no han estat introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de 
la llicència.  
 



 

  
 

 

Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 

• Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 

• Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 

• La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable 
i per a la prestació de qualsevol altre servei municipal.  

 
Condicions Particulars: 

• Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig 
pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres 
que afectin a espais públics.  

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.  
• Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
• Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
• El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 

totalment acabats.  
• Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  

• La llicència inclou la construcció de les tanques.  
• 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.  
• En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització.  
• El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà. 
• Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques: 

Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres que es 
podran fer amb material massís fins una cota màxima de 0,90 metres s’admeten pilars 
a l’espai dels comptadors de serveis i a les portes) per damunt de la vorera o del 
terreny i s'acabarà amb reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o vegetació d'arbust, i 
que visiblement tindran un mínim del 50% dels forats en vista frontal.  
Les portes, incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que aquestes. 

• Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
• Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
• 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, sol·licitud de 

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
• L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 

obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la 
prestació de qualsevol altre servei municipal.  

• 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: 322.376,17 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:   10.477,23 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

 
TOTAL:    10.799,23 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3.- Concessió de llicència urbanística per a la reforma d’habitatge (exp. 
X762/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 21 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.033, la Sra. (...), en 
representació de la Sra. (...), sol·licita llicència urbanística per a la reforma d’un habitatge 
al carrer Roques número 4. 
 

2. En data 29 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.206, es requereix a 
la Sra. (...) documentació complementària. 

 
3. En data 22 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.950, la Sra. (...), en 

representació de la Sra. (...) presenta la  documentació complementària requerida. 
 
4. En data 23 d’octubre de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès 

informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 

FONAMENTS DE DRETS 
 

1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme 

2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques. 

4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny. 

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 



 

  
 

 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la Sra. (...) amb DNI núm. (...) llicència municipal per a la REFORMA 
D’HABITATGE al carrer Roques núm. 4 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. 
 

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.  
• Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
• Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
• El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 

totalment acabats.  
• Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  

• La llicència no inclou la construcció de les tanques.  
• 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.  
• En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització.  
• El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà i del Pla Especial del Nucli Antic. 
• 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. 
• 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: 4.100,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        133,25 €  



 

  
 

 

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 80,00 € 

 
TOTAL:    225,25 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
4.- Concessió de llicència urbanística per a la construcció de garatge en 
habitatge unifamiliar aïllat (exp. X819/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En data 15 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.854, la Sra. (...), 
en representació del Sr. (...), sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un garatge 
en l’espai lliure d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pablo Picasso número 10 de Celrà. 

 
2.- En data 25 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.197, es 
requereix al Sr. (...) documentació complementària. 
 
3.- En data 14 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.660, el Sr. (...) 
presenta documentació complementària. 

 
4.- En data 19 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.409, es requereix al 
Sr. (...) que falta aportar documentació requerida en data 25 de setembre de 2020. 

 
5.- En data 20 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.899, la Sra. (...), en 
representació del Sr. (...), presenta la documentació requerida. 
 
6.- En data 21 d’octubre de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.  Ha 
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny. 
 

En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

ACORD 
 



 

  
 

 

Primer.- Concedir al Sr. (...) amb DNI núm. (...) llicència municipal per a la construcció 
d’un garatge en l’espai lliure d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pablo Picasso número 
10 de Celrà (ref. cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
 

1. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 
036). 

 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 

• Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 

• Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis 
de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de 
devolució de la fiança per a la gestió de residus. 
 

Condicions Particulars: 
 

1. Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del 
replanteig pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també 
per les obres que afectin a espais públics.  
 

Condicions Generals: 
 
1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai 

públic, sense prèvia autorització.  
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
4. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
5. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant 

prèvia sol·licitud i llicència municipal.  
6. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les 

obres i totalment acabats.  
7. Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de 

plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament 
determini per a fins públics.  

8. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la 
qual cosa caldrà ser sol·licitada a part.  

9. 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.  

10. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
11. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització.  
12. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General 

d'Ordenació Urbana de Celrà. 



 

  
 

 

13. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
14. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
15. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 

definitives en els espais públics.  
16. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
17. L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i 

imprescindible. 
18. 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: 25.920,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:          842,40 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 155,00 € 

 
TOTAL:    1.009,40 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
5.- Adjudicació de la concessió administrativa per a la utilització de la nau 
número 4 de propietat municipal per a la generació d’activitat econòmica (exp. 
X644/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de juliol de 2020, es va aprovar  el 
plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a l’adjudicació, mitjançant 
procediment obert, de l’ús privatiu de la nau industrial número 4, de propietat municipal, 
per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà, i es va obrir la 
convocatòria pública.  
 
2.- L’anunci d’aprovació del plec i d’obertura de la convocatòria es va publicar en el perfil 
del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 3 d’agost 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 17 de setembre de 2020, a 
les 19.00h, sent la data d’obertura del sobre A avui. 

 
4.- S’han presentat a la licitació: 
 
Licitador Data registre d’entrada Número registre d’entrada 
J.B.Q. 16/09/2020 E2020004953 



 

  
 

 

Marc Fuyà Pla-giribert 17/09/2020 E2020004993 
Marc Fuyà Pla-Giribert 17/09/2020 E2020004994 
 
5. El dia 21 de setembre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i, 
un cop revisat, va acordar el següent: 
 

1.- Requerir als dos licitadors per a què presentin en el termini de tres dies hàbils 
presentin l’Annex 1 signat electrònicament.  
 
2.- Requerir al Sr. Marc Fuyà Pla-Giribert per a què presenti en el mateix termini de 3 
dies hàbils des de l’enviament del requeriment, una declaració on indiqui si es tracta 
d’una duplicitat, en el sentit que ha presentat dues vegades la mateixa documentació 
per error. En el cas que es tracti de dues ofertes diferents, i de conformitat amb la 
clàusula 4 in fine: ‘Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta. (...) La infracció 
d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les sol·licituds que hagi 
subscrit.’  
(...) 

 
El mateix dia 21 de setembre de 2020, registres de sortida municipal S2020002163 i 
S2020002164, es van enviar els requeriments als dos licitadors. Ambdós licitadors van 
presentar la documentació requerida el mateix dia 21 de setembre de 2020, registres 
d’entrada municipal E2020005034 el Sr. J.B.Q., i E2020005038 el Sr. Fuyà, aquest últim 
declarant a més que es tractava d’un error la duplicitat de les ofertes presentades i que les 
dues són idèntiques.  
 
6. El mateix dia 21 de setembre de 2020, mitjançant registre d’entrada municipal 
E2020005035, el Sr. B. presenta l’Annex 2 signat electrònicament, sense presentar la 
documentació complementària, per la qual cosa es preserva el secret del contingut del 
Sobre B.  
 
7. En data 24 de setembre de 2020 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura 
del sobre B relatiu a la documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenen 
d’un judici de valor. Un cop obert el Sobre B de les empreses licitadores, es va constatar 
que els dos licitadors havien presentat l’Annex 2 i la documentació complementària 
relacionada amb el caràcter innovador de l’activitat. Seguidament es va lliurar la 
documentació del Sobre B als tècnics municipals perquè la valoressin de conformitat amb 
els criteris establerts en la clàusula III del Plec de condicions.  
 
8. En data 28 de setembre de 2020, registre de sortida municipal s2020002200, es va 
requerir al Sr. Fuyà per a què presentés signat electrònicament l’Annex 2. En data 29 de 
setembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020005192, el Sr. Fuyà va presentar 
l’Annex 2 signat electrònicament. 
 
9. En data 1 d’octubre de 2020 es va reunir la mesa per obrir el sobre C, que ha de 
contenir la documentació quantificable de forma automàtica. Prèviament, es va llegir 
l’informe de la tècnica relatiu a la documentació ponderable a través de judicis de valor, en 
concret, del caràcter innovador de l’activitat. Tal com especificava el plec de condicions, es 
consideraran activitats de caràcter innovador aquelles que no existeixen en el municipi de 
Celrà, a la data de la sol·licitud i aquelles que integren l’automatització de procediments en 
la seva producció.  

 
La puntuació obtinguda de la valoració de la documentació ponderable a través de judicis 
de valor és la següent: 

 
Caràcter innovador de l’activitat (màx. 5 punts) Puntuació 
J.B.Q. 5 
Marc Fuyà Pla-giribert 5 
 



 

  
 

 

10. A continuació, es va obrir el sobre C - documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica. Un cop descarregat i valorat el contingut del sobre C, els 
licitadors van obtenir la puntuació següent: 
 

A. Llocs de treball creats amb la implantació al Viver d’Empreses: fins a un màxim de 6 
punts: 2 punts/lloc de treball. 

Llocs de treball creats  Puntuació 
J.B.Q. 2 4 
Marc Fuyà 3 6 

 
 

B. Emprenedor/a empadronat/da o amb domicili social a Celrà: 5 punts 
Puntuació 

J.B.Q. 0 
Marc Fuyà 0 

 
C. Empreses d’iniciativa social i sense afany de lucre: 4 punts. 

    Puntuació 
J.B.Q. 0 
Marc Fuyà 0 

 
D. Sinèrgies amb altres activitats econòmiques de Celrà: fins a un màxim de  3 punts. 

Empreses amb sinèrgia  Puntuació 
J.B.Q. 0 0 
Marc Fuyà 3 3 

 
Essent la puntuació total dels criteris de caràcter objectiu: 
 

Licitador Joan Bataller Marc Fuyà 
Compromís creació número de llocs de treball 
(màx. 6 punts – 2 punts/lloc  treball) 

4 6 

Emprenedor/a empadronat/da a Celrà o domicili 
social a Celrà (5 punts) 

0 0 

Empresa d’iniciativa social i sense afany de lucre 
(màxim 4 punts) 

0 0 

Sinèrgies amb altres activitats econòmiques de 
Celrà (màx. 3 punts) 

0 3 

Valoració sobre C 4 9 

 
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores és la següent (màx. 23 punts): 
     

Licitador Valoració sobre 
B 
 

Valoració 
sobre C 
 

Valoració Total 

J.B.Q. 5 4 9 
Marc Fuyà Pla-giribert 5 9 14 

  
En base als resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar proposar a 
l'òrgan de contractació:  
 

Primer. Classificar les empreses per ordre decreixent de valoració, de la manera 
següent:  

1. Marc Fuyà Pla-Giribert 
2. J.B.Q. 



 

  
 

 

Tercer. Requerir al Sr Marc Fuyà Pla-Giribert  perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del dia següent a la data de rebuda del requeriment, 
presentin la documentació requerida en l’apartat VII.2 del Plec de condicions. 
 

11. El dia 7 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal número S2020002290 es va 
requerir al Sr. Fuyà la presentació, en el termini de deu dies hàbils, la documentació 
requerida en l’apartat VII.2 del plec de condicions. Notificació rebuda el mateix dia 7 
d’octubre de 2020. 
 
12. El dia 15 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal E2020005703, el Sr. Fuyà   
presenta la documentació requerida, havent constituït la garantia definitiva mitjançant 
transferència bancària. 
 
13. La tècnica de promoció econòmica ha emès informe favorable relatiu a la documentació 
del pla d’empresa presentat pel Sr. Fuyà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en document 
administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe. 
 
2. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de 
contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ 
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar la nau industrial número 4, de propietat municipal, per a la generació 
d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de Marc Fuyà Pla-
Giribert, amb domicili al carrer (…), i amb NIF número (…), amb una durada de dos anys a 
comptar des de la data que es fixi en el document administratiu en que es formalitzarà la 
concessió.  
 
Segon. El concessionari ha de satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, a partir de la 
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon establert a la clàusula X del Plec de 
condicions, i que és el següent: 

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

 
El pagament del cànon s’efectuarà en els primers 8 dies de cada mes mitjançant ingrés 
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: (…), o en el seu cas, domiciliació bancària. 
 
Tercer. Citar l’adjudicatari perquè concorri a formalitzar el document administratiu de 
conformitat amb el que disposa l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Quart. Publicar un anunci de l’adjudicació de la concessió de domini públic en el Butlletí 
Oficial de la Província. 



 

  
 

 

 
Cinquè. Notificar aquest acord al concessionari i licitadors, i donar compte a la Tresoreria i 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
6.- Adjudicació contracte menor de serveis: treballs de poda d’arbrat al casc antic  de 
Celrà (exp. X981/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El  tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que és la poda de 
l’arbrat a la zona municipal del Casc Antic. 
 
2. Es van convidar a les empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les 
que l’han presentat les següents: 
 

EMPRESA  (IVA exclòs) (IVA inclòs) 

NARCÍS MAS LLOREDA 4.236,00 € 5.125,56 € 
D.M. AGRI-BEST 1994, SL 4.852,00 € 5.870,92 € 

JAUME RIERA ALAY 4.965,00 € 6.007,65 € 
 
3. En data 26 d’octubre l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant l’adjudicació 
del contracte a l’empresa NARCÍS MAS LLOREDA 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 del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa NARCÍS MAS LLOREDA, amb NIF (…) i domicili a 
efectes de notificació (…), el contracte menor de serveis per a realitzar treballs de poda 
d’arbrat a la zona del Casc Antic del municipi, per un import de 4.236,00 euros, IVA exclòs 
(5.125,56 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta. 



 

  
 

 

Durada del contracte: fins el dia 31 de desembre de 2020. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1710.22699 “Treballs poda arbrat”, 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. 

 
 
7.- Adjudicació contracte menor de serveis: treballs de poda d’arbrat a la zona 
del Polígon industrial i al polígon residencial de Celrà (exp. X984/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El  tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que és la poda de 
l’arbrat a la zona municipal del Polígon Industrial i el Polígon Residencial. 
 
2. Es van convidar a empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les que 
l’han presentat les següents: 
 

EMPRESA  (IVA exclòs) (IVA inclòs) 

JAUME RIERA ALAY  7.360,00 € 8.905,60 € 
D.M. AGRI-BEST 1994, SL 9.007,00 € 10.898,47 € 

NARCÍS MAS LLOREDA 10.663,00 € 12.902,23 € 
 
3. En data 26 d’octubre l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant l’adjudicació 
del contracte a l’empresa JAUME RIERA ALAY 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 del següent: 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa JAUME RIERA ALAY, amb NIF (…) i domicili a 
efectes de notificació al (…), el contracte menor de serveis per a realitzar treballs de poda 
d’arbrat a la zona del Polígon Industrial i el Polígon Residencial  del municipi, per un import 
de 7.360,00 euros, IVA exclòs (8.905,60 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta. 
Durada del contracte: fins el dia 31 de desembre de 2020. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1710.22699 “Treballs poda arbrat”, 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. 

 
 
10.0.- Adjudicació contracte menor de subministrament d’un bufador per a 
l’EDAR Celrà. (Exp. 986/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 27 d’octubre de 2020, la cap de planta de l'EDAR ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar, i que correspon al subministrament d’un equip de bufador 
per a l’EDAR. 
 
2. Es van convidar a l’empresa AERZEN IBERICA SAU perquè presentés la seva oferta 
econòmica, sent la que ha presentat la següent: 
 



 

  
 

 

Nom Import IVA exclòs 
AERZEN IBERICA SAU 9.398,00 € 

 
3. En data 27 d’octubre de 2020, l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l'adjudicació del contracte a favor de AERZEN IBERICA SAU 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa AERZEN IBERICA SAU (...), i a efectes de 
notificació amb correu-e (…) i amb domicili C/ de La Adaptación, 15-17 Pol.Ind. Los Olivos 
28906 (Getafe), el contracte menor de subministrament d’un bufador, per un import total 
de 9.398,00 €, IVA exclòs (11.371,58 €, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80 1600 
21301 Arranjament i manteniment maquinària, inst. i utillatge EDAR 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 subministraments 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 tècnica de la depuradora, que 
exercirà les facultats del 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. 

 
 
9.- Adjudicació contracte menor de subministrament: adquisició de polielectròlit 
per a l’EDAR Celrà (exp. x979/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 26 d’octubre de 2020, la cap de planta de l'EDAR ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar, i que correspon al subministrament de 2,5 contenidors de 
polielectròlit per a l’assecatge dels fangs secundaris. 
 
2. STENCO INDUSTRIAL SL ha presentat oferta econòmica, per un import de 7.927,50 
euros, IVA exclòs.  
 
3. En data 27 d’octubre de 2020, l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l'adjudicació del contracte a favor de STENCO INDUSTRIAL SL 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa STENCO INDUSTRIAL SL (...), i a efectes de 
notificació amb correu-e (…) i amb domicili Gran Vial 5, Pol. Ind. C.I.V. (Montornès del 
Vallès), el contracte menor de subministrament de contenidors de polielectròlit, per un 



 

  
 

 

import total de 7.925,50 €, IVA exclòs (9.589,85 €, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1600. 
22199 Subministrament reactius EDAR 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 subministraments 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 tècnica de la depuradora, que 
exercirà les facultats del 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. 

 
 
EN MATÈRIA D'HISENDA 
 
10.- Concessió de subvenció a favor de l'Aulet: projecte de matemàtiques 
digitals – curs 2020-2021 (Expedient 915/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Aquest 2020-2021 l’escola d’Educació Infantil i Primària l’Aulet de Celrà vol iniciar un 
projecte de matemàtiques que requereix l’ús d’ordinador ja que una part dels 
continguts i competències es treballa amb llicències digitals, en aquest cas, del  
programa “Innovamat”. 
 
El projecte es durà a terme amb l’alumnat de tota l’educació primària i l’objectiu és 
treballar no només les competències matemàtiques per assolir un aprenentatge 
significatiu i competencial,  sinó també competències digitals. 

 
2. Els ordinadors dels que disposa l’escola actualment tenen un sistema operatiu molt 

antiquat que no permet treballar amb aplicacions i programes actuals. Per aquest 
motiu,  l’escola vol adquirir un total de 25 ordinadors portàtils tipus “chromebook” que 
disposen d’un programari actualitzat que els permet treballar amb les llicències i 
aplicacions que consideren apropiades. 

 
3. En data 30 de setembre de 2020, registre municipal d’entrada E202005235, l’escola 

L’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’ajuntament de Celrà per tal 
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’adquisició de 13 ordinadors portàtils. 
 

4. En data 12 d’octubre de 2020 el regidor d’educació ha emès proposta de concessió d’un 
ajut per un import de 1.500 euros a favor de l’escola l’Aulet per la finalitat per la qual 
ha estat sol·licitada. 
 



 

  
 

 

5. Ha emès  informe l’interventor de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu.     

 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual 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), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514//2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127, de 3 de 
juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir una subvenció per import total de 1.500 euros a favor de l’escola l’Aulet amb 
CIF (…), adreça Ctra. de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), amb la 
finalitat de destinar-la a l’adquisició d’ordinadors portàtils tipus “chromebook” per tal d’engegar 
el projecte educatiu de matemàtiques digitals a partir d’aquest curs 2020-2021. 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CELRÀ I L’ESCOLA L’AULET DE CELRÀ PER A IMPULSAR EL PROJECTE DE 
MATEMÀTIQUES DIGITALS MITJANÇANT L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS 
PORTÀTILS PEL CENTRE 
 
A Celrà a xx d’octubre de 2020 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant en 
nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 21.1 
b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, la Sra. (…) amb NIF (…), com a directora de l’escola l’Aulet de Celrà, amb 
CIF (…), i domicili a Ctra. de Juià, 106 de Celrà. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. Aquest curs 2020-2021 l’escola l’Aulet vol iniciar un projecte de matemàtiques que 
requereix l’ús d’ordinador ja que una part dels continguts i competències es treballa 
amb llicències digitals. 
El projecte es durà a terme amb l’alumnat de tota l’educació primària i l’objectiu és 
treballar no només competències matemàtiques sinó també competències digitals. 



 

  
 

 

L’escola necessitarà adquirir ordinadors tipus “chromebook” que disposen d’un 
programari actualitzat que els permet treballar amb les llicències i aplicacions que 
considera apropiades i que es compartiran entre els diferents grups de primària del 
centre.  
 
2. En data 30 de setembre de 2020, registre municipal d’entrada E202005235, l’escola 
L’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’ajuntament de Celrà per tal 
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’adquisició de 13 ordinadors portàtils. 
 
3. És interès de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en els projectes 
educatius de les escoles de Celrà i en l’ampliació i renovació de recursos i material i 
necessari per realitzar la tasca educativa dels centres. El regidor d’educació ha emès 
una proposta de concessió de subvenció per col·laborar en el projecte exoposat. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en el 
desenvolupament del projecte educatiu de matemàtiques digitals per part de l’escola 
l’Aulet de Celrà adreçat a tot l’alumnat d’educació primària del centre. Concretament, 
per l’adquisició dels ordinadors portàtils tipus “chromebook” que necessita l’escola per 
poder impulsar el projecte. 
 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per la finalitat per 
a la qual està prevista, al llarg del curs escolar 2020-2021, període durant el qual es 
desenvoluparà aquest conveni. 
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà, subvencionarà l’escola l’Aulet amb  un import de 1.500 euros, 
per col·laborar en l’adquisició per part de l’escola l’Aulet d’ordinadors portàtils que li 
permetin desenvolupar el projecte de matemàtiques digitals. 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà al 
pagament del 50% del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent 
especificat per l’entitat perceptora.  
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 d’octubre de 
2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament de 
Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’activitat per la qual esta prevista, així com una descripció de l’activitat, 
especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de 
valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 



 

  
 

 

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
Caldrà justificar un import mínim de 1.500 euros, equivalent al 100% de l’import de 
subvenció concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquest import, la subvenció 
atorgada es reduirà en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-se a 
la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que les 
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquest 
efectes, podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
5. Obligacions de les parts 
Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar l’activitat objecte d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat a 
l’efecte. 

 
2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es concedeix.  
 
3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest conveni 

de col·laboració. 
 

4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals relacionats amb l’actuació subvencionada la col·laboració 
de l’Ajuntament de Celrà en l’execució del projecte. 
 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es 
realitzat a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i 
en aquest conveni. 

2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 
precedents acords. 

 
6. Protecció de dades 
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 



 

  
 

 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  
 
7. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat 
o projecte. 

2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es 
concedeix. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 

aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
9. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament.” 

 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 
 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. 

• El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 76.3231.48001  
“Programa reutilització, proj. Educatiu escola l’Aulet” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2020. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 
 

 
 
 
11.0.- 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 la ratificació de l’acord de la mesa de contractació, del 
contracte mixt per al subministrament, instal·lació i servei de manteniment de la gespa 
artificial del camp de futbol de Celrà, de data 27 d’octubre de 2020 (exp. X317/2020).  
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 
 
Ratificació de l’acord de la mesa de contractació, del contracte mixt per al 
subministrament, instal·lació i servei de manteniment de la gespa artificial del 
camp de futbol de Celrà, de data 27 d’octubre de 2020 (exp. X317/2020). 

 
En sessió del dia 27 d’octubre de 2020 la Mesa de Contractació va estendre l’acta següent: 
 
 (...) 
 

 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- En data 25 de setembre de 2020 la mesa de contractació va adoptar l’acord 
següent: 
 

1.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació:  
  

1. Voracys, S.L. 
2. Sports and landscape, S.L. 
3. Garden Tona, S.L. 
4. Royalverd service, S.L.U. 
5. Fieldsturf Poligras, S.A. 
6. Gama exteriores, S.L. 
7. Urban Global 2018, S.L. 

 
2.- Requerir a l’empresa Voracys, S.L., que ha quedat classificada en primer 
lloc, per a què presenti la documentació prevista a la clàusula 18 del PCAP 
(garantia, documentació acreditativa del compliment dels requisits específics 
de solvència econòmica i financera i tècnica o professional-clàusula 10 PCAP-, 
etc.), en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
recepció del requeriment electrònic.  
 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per 
efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de 
conformitat amb el que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest 
contracte una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a 
contractar que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars. 

 
2. En data 5 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal S2020002271, es va 
requerir a l’empresa Voracys, S.L. per a què, en el termini de deu dies hàbils 
presentés la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP, incloent allò previst a 
la clàusula 10.b.3) del PCAP: 
 

b.3) Mitjans: Una mostra de la gespa artificial a instal·lar en el camp de 
futbol de Celrà. 
Mínim: Una mostra de la gespa, tamany A4, adjuntant els certificats que 
acreditin que compleix amb la Norma UNE-EN 15330-1:2014. 
Documentació acreditativa: presentació de la mostra de la gespa, adjuntant 
certificats que acreditin que compleix amb la Norma UNE-EN 15330-1:2014. 

 
3. En data 14 d’octubre de 2020, Voracys S.L. presenta la documentació següent en 
diversos registres d’entrada:  



 

  
 

 

 
• E2020005655: presenta la mostra de gespa requerida a la clàusula 10.b.3 

PCAP 
• E2020005656: presenta aval en concepte de garantia 
• E2020005666: presenta la resta de documentació administrativa requerida 

 
4. Un cop rebuda a l’Ajuntament la mostra de gespa, es va lliurar als tècnics per a què 
avaluessin el compliment de la mostra presentada als plecs que regeixen aquest 
contracte. 
 
5. En data 26 d’octubre de 2020 l’arquitecte tècnic municipal emet informe indicant 
que:  
 

- Que en relació a la documentació presentada per la societat Voracys, S.L., 
concloc que és insuficient, degut que el certificat de l’empresa aportat a on 
certifica que la gespa proposada per la licitació compleix la norma UNE-EN 
15330-1:2013, enlloc de la norma Norma UNE-EN 15330-1:2014, requerida en 
el projecte executiu, i a més no s’acredita que l’empresa que emet el certificat 
de la gespa estigui acreditada davant d’una entitat nacional d’acreditació.  

  
6. La mostra de gespa és un requisit de solvència professional o tècnica que ha de 
complir amb la Norma UNE-EN 15330-1:2014, de conformitat amb la clàusula 10.1.b.3 
del PCAP, a fi de poder disposar d’una gespa amb les especificacions establertes al 
projecte d’obra ordinària titulat ‘canvi de gespa artificial del camp de futbol’. 
 
La clàusula 20.3 del PCAP estableix que: ‘El contractista haurà d’estar en possessió de 
quantes acreditacions/habilitacions legals sigui necessàries per desenvolupar 
correctament l’objecte del contracte’. 
 
L’article 74.1 LCSP estableix que ‘Per a celebrar contractes amb el sector públic els 
empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de 
solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determini per l’òrgan de 
contractació’. 
 
L’article 39 LCSP estableix que seran nuls de ple dret els contractes celebrats quan 
falti la solvència tècnica o professional (...). 
 
L’article 89.1 LCSP estableix que en els contractes de subministrament la solvència 
tècnica dels empresaris haurà d’acreditar (...): 

e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, 
l’autenticitat dels quals pugui certificar-se a petició de l’entitat contractant. 

f) Certificats emesos pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes 
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o 
normes tècniques. 

 
Per tot l’exposat, s’adopta del següent  
 

ACORD 
 
Primer. Declarar exclosa de la licitació a l’empresa Voracys, SL per no haver acreditat 
la solvència professional o tècnica en el sentit indicat en l’informe tècnic, i pels motius 
indicats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Sol·licitar a l’empresa Sports and landscape, S.L., empresa classificada en 
segon lloc, que en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment electrònic faci arribar a l’Ajuntament la documentació 
necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 



 

  
 

 

Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que 
disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte 
una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen 
el plecs de clàusules administratives particulars. 

 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de contractes del sector públic i considerant que 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Ratificar l’acord adoptat per la mesa de contractació en data 27 d’octubre de 2020 
i, en conseqüència, declarar exclosa de la licitació a l’empresa Voracys, S.L. per considerar 
que no compleix els requisits establerts al PCAP en solvència tècnica o professional, pels 
motius indicats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Retornar l’aval número 2020/25742-1004337 de data 7/10/2020 i d’import 
6.823,23 euros dipositat a l’Ajuntament per l’empresa Voracys, SL, en concepte de garantia 
definitiva. 
  
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Voracys, S.L. 
  
Quart. Fer públic aquest acord mitjançant publicació al perfil del contractant.  
  

 
12.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:27 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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