ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 17/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 17 de novembre de 2020
Horari: de 17:00 hores a 17:34 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 17 de novembre 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 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:
1.0.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 3 de novembre de 2020.
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 de
novembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova
per unanimitat.
EN MATÈRIA D'URBANISME
2.- Pròrroga llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge (exp. X626_2020
- 4/2009)
ANTECEDENTS DE FET
1.
En data 20 de març de 2012, per acord de Junta de Govern Local, es va atorgar al
Sr. (…) llicència urbanística per a la rehabilitació de l’habitatge a Can Perich del Bosc de

Celrà; establint-se un any per iniciar les obres i 3 anys per acabar-les a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en
data 30 de març de 2012. I en el segon acord s’indica que el titular de la 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.
2.
En data 17 de març de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es va concedir al
Sr. (…) una pròrroga de la llicència urbanística concedida per a la finalització de les obres
de rehabilitació de l’habitatge Can Perich del Bosc de Celrà; fins el dia 30 de setembre de
2016 per acabar-les, resolució degudament notificada en data 27 de març de 2015.
3.
En data 3 d’octubre de 2016, per acord de Junta de Govern Local, es va concedir al
Sr. (…) pròrroga de la llicència urbanística a concedida per a la finalització de les obres de
rehabilitació de l’habitatge Can Perich del Bosc de Celrà; fins el dia 30 de març de 2018 per
acabar-les, resolució degudament notificada en data 14 d’octubre de 2016.
4.
En data 16 de març de 2018, registre d’entrada municipal núm. 1.313, el Sr. (…)
sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per a l’acabament de les obres de rehabilitació
de Can Perich del Bosc de Celrà.
5.
En data 2 d’octubre de 2020, ha emès informe l’arquitecta municipal el qual consta
en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. La disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de Mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, prescriu el següent:
1. Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de gener de
2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i
d'habitatge anterior a la normativa aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden
sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les circumstàncies
següents:
a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el
sector de la construcció.
b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a les
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge
aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei resulta inviable econòmicament.
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics
vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga en tots els aspectes
no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.
2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l'apartat 1 disposen d'un
termini d'un any a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de
2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, per sol·licitar-ne la
rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la
sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense haver
finalitzat les obres d'edificació autoritzades, les persones esmentades resten obligades
a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d'un termini màxim d'un any
des que finalitzi el termini corresponent, amb l'advertiment que, si no ho fan, es pot
executar forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels mitjans
regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la realitat
física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat. Això s'entén sense perjudici de la possibilitat
d'obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos necessaris
perquè esdevinguin autoritzables les obres d'acord amb la normativa tècnica aplicable.
3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa referència
l'apartat 1 és el 31 de desembre de 2022
2. Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm.
11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius;
3. 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.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat l’adopció
del següent
ACORD
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) la rehabilitació i una pròrroga de la
llicència urbanística concedida per a la finalització de les obres de rehabilitació d’habitatge a
de Can Perich del Bosc de Celrà, fins al dia 31 de desembre de 2022, en aplicació de la
disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de Mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge.
Segon.- Advertir al Sr. (…) que d’acord amb l’apartat segon de la disposició final segona
del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de Mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge, que si transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense
haver finalitzat les obres d'edificació autoritzades, les persones esmentades resten
obligades a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d'un termini màxim
d'un any des que finalitzi el termini corresponent, amb l'advertiment que, si no ho fan, es
pot executar forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels mitjans
regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la realitat
física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat.
Tercer.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència
(OF.11): 80 €
Quart.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.

3.- Pròrroga llicència d’obres per acabar les obres de rehabilitació d’habitatge
existent annex (exped. x627_2020 - 7/2012).
1.
En data 21 de febrer de 2012, per acord de Junta de Govern, es va atorgar a la
Sra. (…) llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al
veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el
termini per iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució
degudament notificada en data 27 de febrer de 2012; La pròpia llicència ja advertia al
titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per la meitat del termini què es
tracti, si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
2.
En data 17 de febrer de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va
concedir a favor de la Sra. (…), una pròrroga per a l’acabament de les obres de
rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de
Celrà fins al dia 31 de desembre de 2015.
3.
En data 18 de gener de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern, es va concedir
a favor de la Sra. (…), una pròrroga per a l’acabament de les obres de rehabilitació
d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà fins al dia
31 de desembre de 2016.
4.
En data 2 de maig de 2017, mitjançant acord de Junta de Govern, es va concedir a
favor de la Sra. (…), una pròrroga per a l’acabament de les obres de rehabilitació

d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà fins al dia
31 de desembre de 2018.
5.
En data 2 de gener de 2019, registre municipal d’entrada municipal núm. 11 i en
data 14 de gener de 2020, registre municipal d’entrada municipal núm. 258, la Sra. (…)
sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per acabar les obres de rehabilitació
d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà.
6.
En data 2 d’octubre de 2020, ha emès informe l’arquitecta municipal el qual consta
en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. La disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de Mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, prescriu el següent:
1. Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de gener de
2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i
d'habitatge anterior a la normativa aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden
sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les circumstàncies
següents:
a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el
sector de la construcció.
b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a les
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge
aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei resulta inviable econòmicament.
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics
vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga en tots els aspectes
no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.
2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l'apartat 1 disposen d'un
termini d'un any a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de
2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, per sol·licitar-ne la
rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la
sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense haver
finalitzat les obres d'edificació autoritzades, les persones esmentades resten obligades
a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d'un termini màxim d'un any
des que finalitzi el termini corresponent, amb l'advertiment que, si no ho fan, es pot
executar forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels mitjans
regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la realitat
física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat. Això s'entén sense perjudici de la possibilitat
d'obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos necessaris
perquè esdevinguin autoritzables les obres d'acord amb la normativa tècnica aplicable.
3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa referència
l'apartat 1 és el 31 de desembre de 2022
2. Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm.
11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius;
3. 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.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat l’adopció
del següent
ACORD

Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) la rehabilitació i pròrroga de la llicència
d’obres per acabar les obres de rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al
veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà, fins al dia 31 de desembre de 2022, en aplicació de la
disposició final segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de Mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge.
Segon.- Advertir a la Sra. (…) que d’acord amb l’apartat segon de la disposició final segona
del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de Mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge, que si transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense
haver finalitzat les obres d'edificació autoritzades, les persones esmentades resten
obligades a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d'un termini màxim
d'un any des que finalitzi el termini corresponent, amb l'advertiment que, si no ho fan, es
pot executar forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels mitjans
regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la realitat
física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat.
Tercer.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència
(OF.11): 80 €
Quart.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.

4.- Llicència urbanística per a la construcció habitatge unifamiliar aïllat. (exp.
x878/2020)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 29 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.209, el Sr. (…), en
representació del Sr. (…), sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Aumet número 22 de Celrà.
2. En data 6 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.273, es requereix al Sr.
(…) documentació complementària.
3. En data 27 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6.079, i en data 3 de
novembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6.222, el Sr. (…), en representació
del Sr. (…), presenta documentació complementària.
4. En data 5 de novembre 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 urbanística per a la CONSTRUCCIÓ
D’UN HABITATGE UNFAMILIAR AÏLLAT al carrer Aumet núm. 22 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 abans d'exhaurir-se els terminis establerts, 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 i motivada.
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).
2. 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:
1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació
prèvia de 1ª ocupació.
2. 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.
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de
devolució de la fiança per a la gestió de residus.
4. 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.
5. Etiqueta energètica en fase d’obra acabada.
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. La llicència inclou la construcció de les tanques.
9. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual
cosa caldrà ser sol·licitada a part.
10. 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.

11. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
12. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent
autorització.
13. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació
Urbana de Celrà.
14. Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques:
a. 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.
b. Les portes, incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que
aquestes.
15. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
16. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics
municipals.
17. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i
definitives en els espais públics.
18. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.
19. 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.
20. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
21. Presentació de l’etiqueta energètica d’obra acabada.
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:

133.512,44 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

4.339,15 €

Bonificació 10%(Etiq energ Nivell A)
Placa informativa:
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)
TOTAL:

-433,92 €
12,00 €
310,00 €

4.227,23 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.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
5. Adjudicació d'un contracte menor de serveis: redacció del pla d'igualtat de
Celrà 2021-2025 (exp. x995/2020)
ANTECEDENTS DE FET

1. El tècnic/a de l’Àrea d’Igualtats ha emès informe justificant la necessitat de contractar el
servei per a elaborar el III Pla d’Igualtat de Celrà 2021-2025
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals 3 han presentat pressupost:
Empresa
Cristina Vila Pañuelas
Spora Sinergies SCCL
Fundació Surt

Import IVA exclòs
5.300,00 €
8.297,00 €
5.650,00 €

Import IVA inclòs
6.413,00 €
10.039,40 €
6.837,00 €

3. L’òrgan de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis a
favor de l’empresa Cristina Vila Pañuelas, 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 Cristina Vila Pañuelas, amb NIF (…) i domicili al carrer (…), el
contracte menor de serveis per al disseny del III Pla d’Igualtat de Celrà, per un import de
5.300,00 € euros IVA exclòs (6.413,00 € euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta
presentada.
La realització d’aquests treballs haurà de finalitzar abans del dia 31 de maig de 2021.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
74.2312.22799 “Pla igualtat i ciutadania” 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 la Sra. Mariona Salvador i Pujolràs,
técnica d’igualtats, que exercirà les facultats de responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord a les empreses interessades i comunicar a l’adjudicatària que
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

6.- Contracte menor serveis: senyalització viària horitzontal (exp. X1063/2020)
ANTECEDENTS DE FET
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant la necessitat del servei a contractar i que
són treballs de senyalització viària horitzontal a diversos carrers del municipi per tal de
facilitar la visibilitat i mobilitat a la població i als vehicles que hi circulen. S’actuarà en els
següents carrers: Ctra. de Juià, Parets, Germans Sabat, Just Puig, Bòbiles, Av. Palagret,
Aumet, Mary Santpere, Rbla. Josep Pla, Pujols, Areny, Cabanya, Gironès, Joan Miró i La
Fàbrica.
2. Es van convidar a tres empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les
que l’han presentat les següents:
EMPRESA

(IVA exclòs)

(IVA inclòs)

CROSSBASSA, SL
SPD GIRONA, SL

10.756,97 €
8.337,36 €

13.015,93 €
10.088,21 €

3. En data 11 de novembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant
l’adjudicació del contracte a l’empresa SPD GIRONA, 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 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 SPD GIRONA, SL, amb NIF (…) i domicili a efectes
de notificació al (…) el contracte menor de serveis per a realitzar treballs de senyalització
viària horitzontal a diversos carrers del municipi, per un import de 8.337,36 ,00 euros, IVA
exclòs (10.088,21 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
80.1330.21000
“Conservació senyalització viària horitzontal i vertical”, 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.- Modificació del contracte d'obres de climatització del pavelló de les piscines
(exp. x1095/2019)
1.- Per acord de Junta de Govern Local, de data 21 de gener de 2020, es va adjudicar,
mitjançant procediment obert simplificat, el contracte d’obres per a la climatització del
pavelló de les piscines de Celrà (expedient x1095/2019) a favor de l’empresa Instal·lacions
Celrà, S.L., per un import de 12.000,00 euros, IVA exclòs (14.520,00 euros, IVA inclòs).
2.- El Director de l’Obra, Jordi Güell Camps, ha emès proposta de modificació del contracte
d’obra per import de 1.370,00 euros, IVA exclòs (1.657,70 euros, IVA inclòs), degut a les
necessitats que s’indica en el propi informe, i que es corresponen amb els conceptes
següents:
.- Augmentar la rasa i cates sobre el terreny per a la canalització soterrada de la
canalització de gas, amb un import de 342,18 euros, import inferior al 5% de
12.000 previst per aquest concepte el en plec.
.- Instal·lar un pirostat a cada caldera per a poder-les homologar, amb un cost
total de 680,46 euros, import inferior al 10% de 12.000 previst per aquest
concepte el en plec.

.- Substituir i ampliar metratge les xemeneies per a poder legalitzar els nous
cremadors de gas, amb un cost de 347,36 euros, import inferior al 5% de 12.000
previst per aquest concepte el en plec.
Modificacions totes elles previstes en el plec de clàusules administratives particulars.
En l’informe també es posa de manifest que l'empresa ha acceptat la proposta de
modificació del contracte.
Consta en l’expedient l’informe preceptiu favorable emès per la Secretària municipal en
data 11 de novembre de 2020.
La clàusula 22 del PCAP – modificació del contracte- preveu el següent:
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i
en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
D’acord amb el previst a l’article 204 de la LCSP es preveu la modificació del
contracte, de conformitat amb les condicions, abast, límits i els imports següents:
- 5% d'increment de pressupost derivat de la incertesa en la seva ubicació
exacta dels serveis detectats a la memòria valorada. Aquesta incertesa és
inherent a les dades facilitades en els plànols antics de les instal·lacions
existents, reconeixent aquesta incertesa per l'antiguitat dels mateixos i la
falta de concreció de les obres realitzades a posteriori. Val a dir, que en la
fase de redacció de la memòria valorada no s'han pogut fer les cales per tal
de situar exactament aquests serveis.
- 10% d'increment de pressupost per la necessitat d'actuacions a les
calderes per a la seva homologació en passar de gas-oil a gas.
- 5% d'increment de pressupost per la necessitat d'actuacions per a millorar
l’evacuació de fums en passar de cremadors de gas-oil a cremadors de gas.
Per a l’aprovació de la modificació cal que el responsable del
contracte emeti informe justificant la necessitat amb la posterior resolució
adoptada per l’òrgan de contractació.

(...)
Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 203 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, en particular, el règim de les
modificacions previstes en els plecs de clàusules administratives particulars (article 204),
així com allò establert en l’article 242.4 de la LCSP en relació amb la modificació del
contracte d’obra.
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 aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del
següent
ACORD
Primer. Aprovar la modificació del contracte d'obres per a l’execució de l'obra consistent
en la climatització del pavelló de les piscines de Celrà, adjudicat a favor de l’empresa
Instal·lacions Celrà, S.L., per un import de 1.370,00 euros, IVA exclòs (1.657,70 euros, IVA
inclòs), i que suposa el percentatge del preu del contracte següent segons cada concepte:

•

•

•

Augmentar la rasa i cates sobre el terreny per a la canalització soterrada de la
canalització de gas, amb un import de 342,18 euros, que suposa un
percentatge del 2,85% sobre el preu del contracte, inferior al 5% de 12.000
previst per aquest concepte en el plec.
Instal·lar un pirostat a cada caldera per a poder-les homologar, amb un cost
total de 680,46 euros, que suposa un percentatge del 5,67% sobre el preu del
contracte, import inferior al 10% de 12.000 previst per aquest concepte en el
plec.
Substituir i ampliar metratge de les xemeneies per a poder legalitzar els nous
cremadors de gas, amb un cost de 347,36 euros, que suposa un percentatge
del 2,89% sobre el preu del contracte, import inferior al 5% de 12.000 previst
per aquest concepte en el plec.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número
21.3420.62301 ‘Connexió gas calderes pavelló piscines’ del vigent pressupost general.
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Instal·lacions Celrà, S.L. perquè en el termini de
15 dies hàbils des del següent a la recepció d’aquest, procedeixi a l’ampliació de la garantia
definitiva en l’import de 68,50 Euros.
Quart. Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció.

8.- Contracte menor obres per a la reforma de les instal·lacions del cafè de
l’Ateneu (exp. X992_2020)
ANTECEDENTS DE FET
L’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la
reforma de les instal·lacions del Cafè de l’Ateneu de Celrà.
Es va convidar a quatre empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització
d’aquesta obra (registres de sortida municipal S2020002610, S2020002611, S2020002612
i S2020002613), de les quals tres han presentat oferta: Sr. J.S.R. per un import de
10.030,73 euros, IVA exclòs (12.137,18 euros, IVA inclòs), l’empresa Instal·lacions Celrà
SL per un import de 9.000,00 euros, IVA exclòs (10.890,00 euros, IVA inclòs) i el Sr.
Santiago Palomeras Espuña per un import de 8.650,50 euros, IVA exclòs (10.467,11 euros,
IVA inclòs).
En data 12 de novembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant
l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Santiago Palomeras Espuña, motivant la
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic l’objecte del contracte és d’obres.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb

les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny.
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 reforma de les instal·lacions del Cafè de
l’Ateneu de Celrà, a favor del Sr. Santiago Palomeras Espuña amb DNI núm. (…), amb
domicili al carrer (…), per un import de 8.650,50 euros, IVA exclòs (10.467,11 euros, IVA
inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica.
Les obres han d’estar acabades abans del dia 31 de desembre de 2020.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.331.21200
“Remodelació de les instal·lacions del cafè de l’Ateneu” 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
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.

9.- Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la connexió del
carril bici de Celrà fins al límit de TM amb Girona (exp.X202/2020)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm. 876, la Sra. (…)
entrega el Pla Especial Urbanístic Autònom per a la connexió del carril bici de Celrà
fins al límit de TM amb Girona, encarregat per l’Ajuntament mitjançant acord de la
Junta de Govern de data 3 de desembre de 2019.

2. En data 17 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm. 887, l’empresa
Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental entrega el document ambiental estratègic
del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la connexió del carril bici de Celrà fins al
límit de TM amb Girona, encarregat per l’Ajuntament mitjançant acord de la Junta de
Govern de data 17 de desembre de 2019.
3. En data 19 de febrer de 2020, registre de sortida municipal núm. 407, es sol·licita
al Departament de Territori i Sostenibilitat inici del procediment d’avaluació ambiental
estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions.
4. En data 25 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm. 1.053, el
Departament de Territori i Sostenibilitat requereix documentació.
5. En data 27 de febrer de 2020, registre de sortida municipal núm. 499, es tramet al
Departament de Territori i Sostenibilitat la documentació requerida.
6. En data 8 d’abril de 2020, registre d’entrada municipal núm. 1.851, el
Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació va informar favorablement
les segregacions de les finques adquirides per l’Ajuntament de Celrà amb la finalitat
d’executar les obres de connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme
municipal amb Girona, aprovades prèviament per l’òrgan municipal competent i
condicionades a l’obtenció de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial
urbanisme.
7. En sessió ordinària del 19 de maig de 2020, la Junta de Govern Local, va aprovar
la segregació de les finques registrals (núm. 1888, 1390, 2177, 215, 1473, 881,
1243, 5227 i 5228) amb la finalitat d’executar les obres de connexió del carril bici de
Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona.
8. En data 29 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.123, i en data 10
de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.800 (DUPLICAT), el
Departament de Territori i Sostenibilitat emet informe ambiental estratègic en el
sentit que el Pla especial urbanístic Autònom per a la connexió del carril bici de Celrà
fins el límit del terme municipal amb Girona, al terme municipal de Celrà, no s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té afectes
significatius sobre el medi ambient condicionat al següent:
- El projecte constructiu inclourà les mesures preventives, correctores i
compensatòries descrites en el present informe i resultants de les consultes
efectuades a la Secció de Biodiversitat i medi Natural, del Departament de
Cultura i l’Agència catalana de l’Aigua.
9. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal, en data 27 d’octubre de 2020,
que consta a l’expedient.
FONAMENTS JURÍDICS
Respecte a la tramitació de l’expedient d’aprovació del Pla Especial autònom aquesta
es regula als articles 68, 78.2 i 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, establint-se la competència municipal en
l’aprovació inicial de conformitat amb el que i concretament a l’alcaldia en tant es
tracta del tràmit d’aprovació inicial que no posa fi a la tramitació municipal, de

conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot l’exposat, i 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.
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent,
ACORD
Primer. APROVAR inicialment el Pla Especial del Carril Bici de Celrà fins al límit de TM
amb Girona, i els documents que l’integren, redactat per Mariné-Pascual arquitectes,
així com el document ambiental redactat per l’empresa Serpa.
Segon. SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra el Pla
Especial del Carril Bici de Celrà fins al límit de TM amb Girona, a exposició pública
durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província
de Girona, en un dels diaris de major circulació de la província, en el tauler d’edictes i
a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins el termini d’exposició pública els
interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Tercer. SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials, i que són: la Direcció General d’aviació civil -Ministeri de
Foment-, al Departament de Cultura, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, al Departament de Medi Natural, a la Direcció General de Carreteres, a
la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, a Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i ADIF de
conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
EN MATÈRIA D'HISENDA
10.- Concessió de subvencions a l'escola les Falgueres per diferents projectes
del centre durant el curs 2020-2021 (expedient X960/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. Aquest curs 2020-2021 l’escola Les Falgueres vol desenvolupar dos projectes:
•

Projecte “Aprenem jugant”: l’Escola Les Falgueres vol ampliar i renovar alguns dels
jocs de taula de les aules i altres elements de joc del pati per tal de treballar diferents
aspectes i competències. A tal efecte, volen adquirir jocs moderns que fomentin
l’aprenentatge de valors, que no siguin sexistes i que promoguin la col·laboració entre
l’alumnat.

•

Reutilització de llibres: l’escola promou la reutilització de llibres de text, avançant en
l’efectiva gratuïtat de l’educació obligatòria, el foment de la igualtat d’oportunitats i el
consum responsable i sostenible que promocioni l’ús racional dels recursos educatius.
Aquest curs, el centre ha de renovar els llibres de matemàtiques de 6è de primària.

2. En data 20 d’octubre de 2020, registre municipal d’entrada E2020005890, l’escola Les
Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a sufragar la despesa
derivada del desenvolupament del projecte de reutilització de llibres.
En data 27 d’octubre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006064, la mateixa escola
ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a sufragar la despesa derivada de
la compra de jocs de taula i altres elements de joc pel pati.
3. En data 27 d’octubre de 2020 el regidor d’educació ha emès proposta de concessió directa
de dues subvencions a favor de l’escola les Falgueres per tal de sufragar part de les
despeses que es derivin dels projectes exposats, en els següents termes:
• Un ajut per import de 850 euros destinat al projecte “Aprenem Jugant”.
• Un ajut per import de 1.500 euros destinat al Projecte de Reutilització de llibres.
4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 28 d’octubre de 2020.
5. 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 dues subvencions a favor de l’escola Les Falgueres CIF (…), adreça Avda. Països
Catalans, s/n i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), en els termes que tot seguit
s’indiquen:
•
•

Una subvenció per import de 850 euros destinada a la compra de lots de jocs de taula i
altres elements de joc pel pati, pel projecte Aprenem jugant.
Una subvenció de 1.500 euros destinada a la compra de llibres de matemàtiques per 6è
de primària, per fer possible el projecte de Reutilització de llibres.

Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual és el
següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ESCOLA LES
FALGUERES DE CELRÀ PER A IMPULSAR DOS PROJECTES DEL CENTRE DURANT
EL CURS 2020-2021.
A Celrà a xx de novembre 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 DNI (…) com a directora de l’escola Les Falgueres de Celrà,
amb CIF (…), i domicili a C/ Països Catalans, s/n 106 de Celrà.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat
necessària per a formalitzar el present conveni.
EXPOSEN
1.

L’escola les Falgueres de Celrà presenta dues necessitats diferenciades:

Per una banda, la renovació i ampliació de jocs de taula i altres elements de joc pel pati
que permetin treballar diferents aspectes i competències i promoguin l’aprenentatge de
valors positius entre l’alumnat.
Per altra banda, l’escola promou el Programa de Reutilització de Llibres de Text i aquest
curs ha de renovar els llibres de matemàtiques de 6è de primària.
En data 20 d’octubre de 2020, registre municipal d’entrada E2020005890, l’escola ha
sol·licitat formalment una subvenció a l’Ajuntament de Celrà per tal de sufragar la
despesa derivada del desenvolupament del projecte de Reutilització de Llibres.
En data 27 d’octubre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006064, la mateixa
escola ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a sufragar la despesa
derivada de la compra de jocs de taula i altres elements de joc pel pati.
2.
És interès de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en els projectes
de les escoles de Celrà i dotar-les de recursos que facilitin la seva tasca educativa i en
data 27 d’octubre de 2020, el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió
directa de dues subvencions a favor de l’escola les Falgueres per tal de sufragar part les
despeses que es derivin del projecte “Aprenem Jugant” i el “Programa de Reutilització de
Llibres”.
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest conveni
regulador de la subvenció en base als següents
1.

Objecte

PACTES

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en el
desenvolupament de dos projectes de l’escola Les Falgueres de Celrà: Projecte “Aprenem
Jugant” i el Programa de “Reutilització de Llibres”.
Concretament, el projecte “Aprenem Jugant” implica l’adquisició de lots de jocs de taula i
altres elements de joc pel pati que permetin treballar diferents aspectes i competències,
que fomentin l’aprenentatge de valors, que no siguin sexistes i que promoguin la
col·laboració entre l’alumnat.
El programa de Reutilització de Llibres requereix que aquets curs es renovin els llibres de
matemàtiques de 6è de primària.
2.
Àmbit d’aplicació i termini d’execució
Les subvencions es destinaran a finançar les despeses derivades de les finalitats per a les
quals estan previstes 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 les Falgueres per una banda, amb un
import de 850 euros per a col·laborar en l’adquisició de jocs de taula i altres elements de
joc per l’escola, i per altra, amb un segon import de 1.500 euros, per a contribuir en el

programa de reutilització de llibres, sufragant la despesa derivada de la renovació dels
llibres de matemàtiques de 6è de primària.
Amb la signatura d’aquest conveni, les subvencions s’entendran acceptades i es
procedirà al pagament del 50% de cadascun dels imports concedits mitjançant
transferència bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora.
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagin
justificat correctament les subvencions.
4.
Justificació de la subvenció i despeses subvencionables
Termini de justificació: Les subvencions es justificaran 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 justificaran les subvencions atorgades 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 dels ajuts mitjançant la presentació d’una
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les subvencions
atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, 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/o 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,
que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la 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 els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció
concedits per cadascun dels projectes, corresponents a 850 euros 1.500 euros,
respectivament. En el supòsit que no es justifiquin aquests imports, les subvencions
atorgades es reduiran 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 les subvencions es comprovarà que les
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquests
efectes, es 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 arxivats 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 les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat a
l’efecte.
2.
Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals es
concedeixen.
3.
Justificar les subvencions 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 les actuacions subvencionades, la col·laboració de
l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes.

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 les subvencions concedides.
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 les subvencions
concedides.
Per part de l’Ajuntament de Celrà:
1.
Abonar cadascuna de les subvencions atorgades en els termes previstos en l’acord
de concessió i en aquest conveni.
2.
Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats subvencionades 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 alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les quals
es concedeixen.
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:
6. El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de les
subvencions concedides.
7. El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagin
justificat correctament les subvencions.
Quart. La despesa anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostaries del pressupost
de la corporació per a l’exercici 2020:
•
•

Projecte Aprenem Jugant: 76 3232 48002 “Aportació escola Falgueres i AFA escola
Falgueres”.
Projecte Reutilització de Llibres: 76 3232 48001 “Programa reutilitz. Llibres, proj
educatiu escola Falgueres”.

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.- Aprovació de la convocatòria de subvencions a favor d'entitats esportives
(Exp.x1062/2020)
ANTECEDENTS DE FET
En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment les bases
reguladores per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats esportives (acord fet
públic al BOP de Girona número 198, de 15 d’octubre de 2019, al DOGC número 7981, de
15 d’octubre de 2019, a l’e-tauler des del dia 15 d’octubre fins al dia 14 de novembre de
2019 i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al
BOP de Girona número 223, de 21 de novembre de 2019.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. 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 i les
bases que regeixen aquests ajuts.
3. 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.
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019.
5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia

514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona 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. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions a favor d’entitats esportives, el text de la qual s’adjunta com a
annex a aquest acord.
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 12.000,00 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 següent: 40.3410.48900
“Transferències entitats esportives”.
Tercer. Facultar àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes d’executar
aquest acord, especialment per ordenar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions (SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i a l’e-tauler de la corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i,
perquè si cal, i d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions
que eventualment es puguin advertir en aquesta convocatòria.
ANNEX
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE
CELRÀ.

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament
de Celrà per a les entitats esportives sense ànim de lucre de Celrà per a la temporada
2019-2020.
La finalitat principal de les subvencions és ajudar als clubs i entitats esportives que
treballen pel foment i la promoció de l’esport base, així com en l’àmbit general de l’esport,
en l’organització d’ activitats esportives al municipi.
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en
la sessió de data 8 d’octubre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 223, de 21 de novembre de 2019.
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és
de 12.000,00 euros.
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del
crèdit assignat a la convocatòria.
El crèdit pressupostari va a càrrec
“Transferències entitats esportives”.

de

l’aplicació

3. Termini de presentació de les sol·licituds

pressupostària

40.3410.48900

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 8 de desembre
de 2020.
Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes al Registre General de
l’Ajuntament de Celrà.

4. Termini de resolució i notificació
4.1.

Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen
les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.

4.2.

Notificació i comunicació: es notificarà la resolució a les entitats beneficiaries de la
subvenció.

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
seva publicació.

6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un
extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a
l’e-tauler de la Corporació.

12.- Retribucions complementàries (exp. x16/2020)
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 3 hores i 45
minuts durant el mes d’octubre 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 97,31 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 2 hores i 30
minuts durant el mes d’octubre 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 62,78 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient.
El Sr. (…) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries durant el mes d’octubre de 2020, segons
queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 35,20
euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient.
El regidor de règim intern ha emès proposta de pagament en concepte d’hores
extraordinàries, la qual consta en l’expedient, a favor de diverses persones treballadores de
l’Ajuntament, que han realitzat hores extraordinàries fora del seu horari laboral per a
tasques diverses, entre d’altres, per donar compliment a les mesures establertes per
combatre la proliferació i el risc d’infecció del COVID-19:

•
•
•
•
•

(…):
(…):
(…):
(…):
(…):

80
80
50
40
20

hores
hores
hores
hores
hores

x
x
x
x
x

11,14€/h
11,14€/h
16,45€/h
19,74€/h
16,45€/h

= 891,20 Euros.
= 891,20 Euros.
= 822,50 Euros.
= 789,60 Euros.
= 329,00 Euros.

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
del següent
ACORD
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
97,31 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar
en la nòmina del mes de novembre de 2020.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
62,78 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar
en la nòmina del mes de novembre de 2020.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
35,20 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha
d'abonar en la nòmina de novembre de 2020.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
891,20 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha
d'abonar en la nòmina de novembre de 2020.
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
891,20 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha
d'abonar en la nòmina de novembre de 2020.
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
822,50 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha
d'abonar en la nòmina de novembre de 2020.
Setè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
789,60 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha
d'abonar en la nòmina de novembre de 2020.
Vuitè.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
329,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha
d'abonar en la nòmina de novembre de 2020.
Novè.- Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del
pressupost 2020 de la Corporació.
Desè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.

13.- 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 tres assumptes no compresos
dins de l’ordre del dia i que corresponen a:

•
•

•

Ratificació de l’acord de la mesa de contractació del contracte de
subministrament, instal·lació i servei de manteniment de la gespa artificial en el
camp de futbol de Celrà, de data 17 de novembre de 2020. Exp. X317/2020
Deixar sense efectes el contracte adjudicat i adjudicació del contracte menor de
serveis per a la realització del reconeixement estructural del mur de contenció del
ferrocarril per a situar-hi la passera del nou carril bici Celrà-Girona. Exp.
X579/2020
Adjudicació del contracte menor d’obres per a la implantació i retirada d’equips
per a efectuar les prospeccions del mur del ferrocarril per a situar-hi la passera
del nou carril bici Celrà-Girona. Exp. X1077/2020

L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat.
13.1.- Ratificació de l’acord de la mesa de contractació del contracte de subministrament,
instal·lació i servei de manteniment de la gespa artificial en el camp de futbol de Celrà,
de data 17 de novembre de 2020. Exp. X317/2020
En sessió del dia 17 de novembre de 2020 la Mesa de Contractació ha estès 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voracys, S.L.
Sports and landscape, S.L.
Garden Tona, S.L.
Royalverd service, S.L.U.
Fieldsturf Poligras, S.A.
Gama exteriores, S.L.
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.
(...)
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. va presentar la documentació requerida
en diversos registres d’entrada.
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 va emetre informe
indicant:
-

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. A la vista de l’anterior informe en data 27 d’octubre de 2020, la mesa de contractació
va acordar:
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.
Acord que va ser ratificat per la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2020.
7.- En data 5 de novembre de 2020, registre de sortida municipal S2020002627, es va
notificar l’acord a Voracys, S.L. i es va publicar al perfil del contractant.
8.- En data 9 de novembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020006379,
Voracys, S.L. va presentar un escrit indicant que compleix la norma UNE-EN 153301:2014, ja què és equivalent a la Norma UNE-EN 15330-1:2013, entre d’altres
acreditacions. Davant la presentació d’aquest escrit no es va enviar el requeriment de
documentació a l’empresa classificada en segon lloc.
9.- En data 17 de novembre de 2020 l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe
indicant que s’havia produït una apreciació errònia de la documentació presentada en
data de 26 d’octubre i que no es tenia coneixement de l’equivalència entre les normes
UNE-EN 15330-1:2013 i la Norma UNE-EN 15330-1:2014, per la qual cosa:
-

En relació a la documentació complementaria presentada en data de 9 de
novembre per la societat Voracys, S.L., formada per un certificat d’equivalència
de la normativa
UNE-EN 15330-1:2013, conforme és equivalent
internacionalment a la Norma UNE-EN 15330-1:2014 descrita en el projecte, i
un certificat de l’entitat UKAS, entitat nacional acreditada del Regne Unit,
conforme la societat SPORTS LABS està acreditada per la realització d’assajos de
laboratori relacionats amb superfícies esportives.
Es conclou, a la vista dels certificats aportats, la documentació presentada en
data 26 d’octubre compleix els requisits del projecte de CANVI DE GESPA DEL
CAMP DE FUTBOL DE CELRÀ.

Per tot l’exposat, s’adopta del següent
ACORD
Únic. Deixar sense efecte l’acord de la mesa de data 27 d’octubre de 2020, ratificat per
la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2020, pel que es va excloure
l’empresa Voracys, SL, ja que s’ha observat un error en l’apreciació tècnica del material
presentat, i procedir a retrotraure al moment anterior.

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
ACORD
Primer. Ratificar l’acord adoptat per la mesa de contractació en data 17 de
novembre de 2020 i, en conseqüència, deixar sense efecte l’acord de la junta de
govern local de data 3 de novembre, que ratificava l’acord de la mesa de
contractació de data 27 d’octubre de 2020 i, per tant, readmetre a la licitació a
l’empresa Voracys, S.L. per haver acreditat el compliment dels requisits de
solvència tècnica, pels motius indicats en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. No efectuar els tràmits de retorn de 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. Reiniciar els tràmits corresponents en el moment procedimental en que es
van aturar per raó de la exclusió d’anterior referència.
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Voracys, S.L.
Cinquè. Fer públic aquest acord mitjançant publicació al perfil del contractant.
13.2.- Deixar sense efectes el contracte adjudicat i adjudicació del contracte menor de
serveis per a la realització del reconeixement estructural del mur de contenció del
ferrocarril per a situar-hi la passera del nou carril bici Celrà-Girona. Exp. X579/2020
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per acord de Junta de Govern Local es va adjudicar a favor de l’empresa Geoplanning,
estudis geotècnics, S.L., el contracte menor del servei de prospecció del mur d’Adif per
assegurar la capacitat de càrrega del mur de contenció del ferrocarril per a situar-hi la
passera del nou carril bici Celrà-Girona, per un import de 14.207,20 euros IVA exclòs
(17.190,71 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

2.- No es va trametre la notificació de l’acord pres per la Junta de Govern Local davant la
trucada telefònica d’ADIF a l’empresa redactora del Projecte del Carril bici relativa a la
solució constructiva del projecte.
3.- L’empresa redactora del Projecte del Carril bici va realitzar proposar una nova solució
constructiva de subjecció de la passera del carril bici en el mur d’ADIF, que va trametre a
ADIF, la qual ha estat acceptada per aquest organisme, mitjançant correu electrònic.
4.- Al no poder-se portar a terme l’objecte del contracte tal com es va adjudicar, és
d’interès de l’Ajuntament de Celrà deixar sense efecte el contracte adjudicat, ja què la
solució constructiva passa per un sistema lleugerament diferent.
5.- Geoplanning, estudis geotècnics, S.L. ha presentat pressupost per a la realització del
reconeixement estructural del mur de contenció del ferrocarril per a situar-hi la passera del
nou carril bici Celrà-Girona, que inclou la supervisió d’un geòleg i la redacció d’informe
geotècnic per import de 14.112,88 euros IVA exclòs (17.076,59 euros IVA inclòs).
6.- L’òrgan de contractació ha emès informe 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.- L’article 109.1 de la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del procediment administratiu de
les administracions públiques preveu que les administracions públiques, en qualsevol
moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de l’interessat, poden declarar d’ofici la nul·litat
dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa (...).
2.- 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.
3.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4.- L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 15.000 euros, sens
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 necessita 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.
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
del següent
ACORD
Primer. Deixar sense efectes el contracte adjudicat a favor de Geoplanning, estudis
geotècnics, S.L., per al servei de de prospecció del mur d’Adif per assegurar la capacitat de
càrrega del mur de contenció del ferrocarril per a situar-hi la passera del nou carril bici
Celrà-Girona.

Segon. Adjudicar a favor l’empresa Geoplanning, estudis geotècnics, S.L. amb NIF núm.
(…), amb domicili a l’Avinguda Can Noguera, 11, Nau 1 d’Abrera 08630 (Barcelona), el
contracte menor del servei per a la realització del reconeixement estructural del mur de
contenció del ferrocarril per a situar-hi la passera del nou carril bici Celrà-Girona, que
inclou la supervisió d’un geòleg i la redacció d’informe geotècnic, per un import de
14.112,88 euros IVA exclòs (17.076,59 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta
presentada.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
21.1500.60900 “carril bici”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2020.
Quart. 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.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de l’arquitecta municipal, que exercirà les
facultats dels responsable del contracte.
Vuitè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona
el contracte i dóna inici a la seva execució.
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

13.3.- Adjudicació del contracte menor d’obres per a la implantació i retirada d’equips
per a efectuar les prospeccions del mur del ferrocarril per a situar-hi la passera del nou
carril bici Celrà-Girona. Exp. X1077/2020
ANTECEDENTS DE FET
L’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la
implantació i retirada d’equips per a 3 prospeccions del mur ferrocarril a on anirà penjada
la passera del carril bici de Celrà.
L’empresa Geotècnia i Control de Qualitat SA ha presentat la seva oferta per import de
8.595,00 euros, IVA exclòs (10.399,95 euros, IVA inclòs).
En data 16 de novembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Geotècnia i Control de Qualitat 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
514/2019, de data 19 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 implantació i retirada d’equips per a
3 prospeccions del mur ferrocarril a on anirà penjada la passera del carril bici de Celrà, a
favor de l’empresa Geotècnia i Control de Qualitat SA amb NIF núm. (…), amb domicili al
carrer Berguedà núm. 15 bloc B nau 11 de Santa Perpètua de la Mogoda 08130, per un
import de 8.595,00 euros, IVA exclòs (10.399,95 euros, IVA inclòs), de conformitat amb
l’oferta econòmica.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1500.60900
“carril bici” 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.

14.- Comunicacions i informacions.
No s’escau
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les
17:34 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

