
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 8/2021  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 4 de maig de 2021 
Horari: de 17:05 hores a 17:25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:05 hores del dia 4 de maig de 2021, 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. David Planas Lladó, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Meritxell Vargas Sardà 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí, el Sr. Albert Lopez Guàrdia i el 
Sr. Aram Aymerich Besalú, regidors delegats amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
20 d’abril de 2021. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 20 
d’abril de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
2.- Llicència urbanística per a la construcció d’una piscina. Exp. X527/21 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 d’abril de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.425, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), sol·licita llicència urbanística per la construcció d’una piscina en 
l’espai lliure de parcel·la d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Balmes número 82 
de Celrà. 



 

  
 

 

 
2. En data 19 d’abril de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.620, el Sr. (...) 
presenta documentació complementària. 
 
3. En data 19 d’abril de 2021, 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 48.3, 57 i 59.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  
3. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques. 
5. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
6. 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 323/2021, de 30  de març. 
 
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’UNA PISCINA al carrer Balmes núm. 82 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: 
1. 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.  
2. 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 faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
2. En cap cas el vas pot sobresortir respecte la cota natural del terreny natural, per 
donar compliment a l’article 48.3.a del Decret 64/2014. 
3. En cap cas la caseta de maquinària pot sobresortir respecte la cota natural del 



 

  
 

 

terreny, per donar compliment a l’article 48.3.a del Decret 64/2014. 
 
Condicions Generals: 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i 
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Celrà.  
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de 
la connexió a la xarxa general.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
 

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 12.148,38 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:           
394,82 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

80,00 € 

TOTAL:    486,82 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.- Llicència urbanística per a la connexió de dos naus industrials existents. Exp. 
X502/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 31 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.181, el Sr. (...), 
en representació de l’empresa LOGIHAWK SL, sol·licita llicència urbanística per a la 
connexió de dos naus industrials existents a la parcel·la situada al carrer Pirineus número 9 
de Celrà. 
 
2. En data 20 d’abril de 2021, registre de sortida municipal núm. 1.004, es requereix 



 

  
 

 

a l’empresa LOGIHAWK SL documentació complementària. 
 
3. En data 21 d’abril de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.689, el Sr. (...), en 
representació de l’empresa LOGIHAWK SL, presenta la documentació requerida. 
 
4. En data 22 d’abril de 2021, 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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a l’empresa LOGIHAWK SL amb NIF núm. B-88415302 llicència 
urbanística per a la connexió de dos naus industrials existents a la parcel·la situada al 
carrer Pirineus número 9 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: 
3. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
4. Full d’estadística de l’edificació. 
 
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 el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
 
Condicions particulars: 



 

  
 

 

1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
2. 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.  
3. Un cop acabades les obres caldrà iniciar l’expedient per habilitar l’activitat segons la 
Llei 20/2009. 
4. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a 
la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
5. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra 
incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica a la Instrucció Tècnica 
Complementària SP 136 “Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció 
passiva contra incendis.” 
 
Condicions generals: 
1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 
façanes de l'edifici.  
5. Les façanes, tanques, cobertes i terrasses 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.  
6. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  
7. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
8. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
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. L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part.    
11. No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai 
públic, sense prèvia autorització.  
12. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres 
i totalment acabats. 
13. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
14. Abans d’iniciar qualsevol activitat i de la primera ocupació, caldrà obtenir l’informe 
favorable del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
  
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: 209.682,96 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:    6.814,70 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

310,00 € 

 
TOTAL:   7.136,70 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.- Llicència per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. X439/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.914, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 48 de Celrà. 
 
2. En data 9 d’abril de 2021, registre de sortida municipal núm. 905, es requereix al 
Sr. (...) documentació complementària. 
 
3. En data 20 d’abril de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.667, el Sr. (...) 
presenta part de la documentació requerida. 
 
4. En data 23 d’abril de 2021, registre de sortida municipal núm. 1.061, es requereix 
al Sr. (...) documentació complementària. 
 
5. En data 23 d’abril de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.758, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), presenta documentació requerida. 
 
6. En data 26 d’abril de 2021, 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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
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 unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 48 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). 
1. 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. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
13. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització.  
14. A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora 
abans de la connexió a la xarxa general.  
15. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà. 
16. 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. 
17. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  
18. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
19. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 
municipals.  
20. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 
llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix 
tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
21. Les voreres de panot de la parcel·la, segons les zones, serà de panot de 30x30 cm, 
granallat gris ref. B 1023G de Paviments Julià o semblant i de 30x30 cm. graveta de riu 
gris. Es col·locaran sense rejuntar. 
22. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 
definitives en els espais públics.  
23. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
24. 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.  
25. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
26. 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: 220.423,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:       7.163,74 €  

Bonificació 10%(Etiq energ Nivell A)        -
716,37 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

310,00 € 

 
TOTAL:  6.769,37 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. 

 
 
5.- Contracte menor de serveis per a la redacció d’un annex al projecte titulat 
Connexió del carril bici de Celrà fins al terme municipal de Girona. Exp. x599/21 
 

És necessari la redacció d’un annex al projecte titulat “Connexió del carril bici de 
Celrà fins al terme municipal de Girona” que reculli els resultats de les noves 



 

  
 

 

prospeccions sol·licitades per ADIF i la proposta tècnica que resolgui els 
requeriments estructurals. 
 
Es va convidar a l’empresa Esteyco SAP per a què presentessin la seva oferta per 
a la realització d’aquest servei, atenent que és la enginyeria redactora del projecte 
“Connexió del carril bici de Celrà fins al terme municipal de Girona”  i te 
coneixement del mateix i de com integrar les noves especificacions requerides per 
ADIF al dit projecte, havent presentat oferta per import de  4.200,00 euros, IVA 
exclòs (5.082,00 euros, IVA inclòs), quedant justificat a l’expedient la manca de 
petició d’altres ofertes en els termes indicats. 
 
En data 26 d’abril de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Esteyco SAP, 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 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. 
 
3.- 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. 
 
4. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant 
Decret d’Alcaldia 323/2021, de data 30 de març. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Esteyco SAP, amb NIF núm. A-28344083, 
amb domicili als Jardins d’Atlanta núm. 3 08005 Barcelona, el contracte menor de 
serveis redacció d’un annex al projecte  titulat “Connexió del carril bici de Celrà 
fins al terme municipal de Girona” que reculli els resultats de les noves 
prospeccions sol·licitades per ADIF i la proposta tècnica que resolgui els 
requeriments estructurals, per import de 4.200,00 euros IVA exclòs (5.082,00 
euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica presentada. 
  



 

  
 

 

Segon.  Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
21.500.64000 `projectes tècnics´ del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2021. 
 
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 l’arquitecta municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que 
aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
corporació. 
 

 
6.- Contracte menor de serveis per a la redacció de l’avantprojecte per a la 
reforma i rehabilitació de la sala de Can Cors i edifici annex de Celrà. X404/21 
 

L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei 
consistent en la redacció de l’avantprojecte per a la reforma i rehabilitació de la sala de Can 
Cors i edifici annex de Celrà. 
 
Es va convidar a tres tècnics per a què presentessin la seva oferta per a la realització 
d’aquest servei (registres de sortida municipal S202100999, S2021001000 i S202101001), 
dels quals tres han presentat oferta: Santi Bantulà Gómez per un import de 8.700,00 
euros, IVA exclòs (10.527,00 euros, IVA inclòs), Jordi Camps Costa  per un import de 
8.700,00 euros, IVA exclòs 10.527,00 euros, IVA inclòs) i Mariona Sória Rosselló per un 
import de 8.500,00 euros, IVA exclòs (10.285,00 euros, IVA inclòs). 
 
En data 26 d’abril de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació 
del contracte a favor de la Sra. Mariona Sória Rosselló, 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 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. 
 



 

  
 

 

3.- 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. 
 
4. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern local, que decidirà el que cregui convenient, 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de la Sra. Mariona Sória Rosselló, amb DNI núm. (...), amb 
domicili a la (...), el contracte menor de serveis redacció de l’avantprojecte per a la reforma 
i rehabilitació de la sala de Can Cors i edifici annex de Celrà, per import de 8.500,00 euros 
IVA exclòs (10.285,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica 
presentada. 
  
Segon.  Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.500.64000 
`projectes tècnics´ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2021. 
 
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 l’arquitecta municipal, 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.- Contracte menor obres per l’adequació del pati de la nau brigada municipal de Celrà. 
Exp. X499/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en 
obres de d’adequació del pati de la nau brigada municipal 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 S202100942, S202100943, S2021000944 i  
S202100909), de les quals tres han presentat oferta: Construccions Texidor Pagès SL per 
un import de 27.890,00 euros, IVA exclòs (33.746,90 euros, IVA inclòs), Salvador Serra SA 



 

  
 

 

per un import de 26.700,00 euros, IVA exclòs (32.307,00 euros, IVA inclòs) i Transports 
Reixach SL per un import de 24.995,00 euros, IVA exclòs (30.243,95 euros, IVA inclòs). 
 
En data 26 d’abril de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació 
del contracte a favor de l’empresa Transports Reixach SL, 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 
323/2021, de data 30 de març. 
 
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 l’adequació del pati de la nau brigada 
municipal de Celrà, que es detallen a la part expositiva d’aquest acord, a favor de 
l’empresa Transports Reixach SL, amb NIF núm. A-17032137, amb domicili al carrer Joeria 
Grossa núm. 10 de Sant Gregori 17150, per un import de 24.995,00 euros, IVA exclòs 
(30.243,95 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica presentada. 
  
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.9330.62200 
‘Nau brigades’ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2021. 
 
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. Ferran de Toro Perpinyà, 
arquitecte tècnic 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. 

 
 
8.- Contracte menor de serveis: instal·lació d'un sistema de control d'accés a 
l'àrea d'emergència. Exp. x509/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 19 d’abril de 2021, la tècnica auxiliar de medi ambient ha emès informe 
justificant el servei a contractar, que correspon a la instal·lació d’un sistema de control 
d’accés de l’àrea d’emergència del porta a porta amb subministrament del maquinari 
necessari, el seu manteniment i assistència per un any. Alhora justifica que només s’ha 
convidat a l’empresa ID-WASTE SL, doncs amb aquesta empresa, actualment es disposa 
d’una plataforma per la gestió de la recollida de residus porta a porta, i només caldrà afegir 
l’accés a l’AE com un nou paràmetre dins de la base de dades. A més, la integració de tota 
la informació dins d’una mateixa base de dades facilitarà les consultes i optimitzarà el 
tractament de les dades. 
 
2. Es va convidar a l’empresa Id-Waste SL perquè presentés la seva oferta econòmica, 
sent la que ha presentat la següent: 
  
Nom Data registre Núm. registre Import IVA exclòs 
ID-Waste SL 26/04/2021 E2021002776 6.244,00 € 

 
3. En data 27 d’abril de 2021, 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, 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 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 ID-WASTE SL, amb NIF B55160071, i a efectes de 
notificació amb correu-e idwaste@id-waste.com i amb domicili a passeig Països Catalans 
158, 3r, 17190 Salt, el contracte menor de serveis a la instal·lació d’un sistema de control 
d’accés de l’àrea d’emergència del porta a porta amb subministrament del maquinari 
necessari, el seu manteniment i assistència per un any, per un import de 6.244,00 €, IVA 
exclòs (7.555,24 €, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada núm. IDT0016_21 
(registre d’entrada núm. E2021002776, de data 26 d’abril de 2021), ) i subjecta a les 
condicions següents: 
  
- El sistema de control d’accés ha de poder llegir les targetes RFID, actualment, lliurades 

als usuaris donats d’alta, i ha de poder imprimir targetes personalitzades amb, com a 
mínim, el codi de l’habitatge i l’adreça de l’habitatge.  

- L’Ajuntament de Celrà lliurarà a l’empresa adjudicatària una base de dades amb el codi 
d’habitatge, l’adreça de l’habitatge i el número RFID de la targeta si s’hagués lliurat, i 
on no hi haurà dades de caràcter personal. Al finalitzar el contracte, aquesta BD haurà 
de ser retornada a l’Ajuntament amb tota la informació incorporada durant la prestació 
del servei i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.  

- Per l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades de caràcter personal. Per aquest 
motiu el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan 
competent de l’Ajuntament de Celrà. En el cas que el personal vinculat al contractista 
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, 
l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte a les dades i 
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o 
servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata 
comunicació d’aquest violació de seguretat a l’Ajuntament  

- En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals, el 
contractista i l’Ajuntament de Celrà establiran per escrit les obligacions de les parts per 
donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 1700 
22699 “Activitats medi ambient”  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 tècnica auxiliar de medi ambient, 
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.- Aprovació bases que han de regir el procediment de selecció per a la 
cobertura interina d'una plaça i lloc de treball d'administrativa/u interina i 
creació borsa de treball. Exp. x530/21 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà procedir a la selecció interina d’una plaça i lloc de 
treball d’administrativa/u regim laboral i creació d’una borsa de treball. 
 
2. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur 
a terme, el qual consta en l’expedient, juntament amb les bases del procés selectiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2021, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
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 
323/2021 de 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria pública que ha de regir el procés de 
selecció per la cobertura interina d’una plaça vacant i lloc de treball d’administrativa/u 
regim laboral i creació d’una borsa de treball. 

 
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC, en el tauler d’anuncis 
de la corporació e-tauler. 

 
 
10.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a: 
1.- L’Aprovació de la licitació del contracte del servei d’activitats culturals. Exp. 
X500/2021.  
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 
10.1.- Licitació del contracte del servei d'activitats culturals. Exp. x500/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu per a l’execució del servei d’activitats culturals, expedient de contractació 
incoat mitjançant Decret d’alcaldia 371/2021, de 19 d’abril.  
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i informe de fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
3.- S’han redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació que consten a 
l’expedient. 
 
4.- El contracte del servei d’activitats culturals té per objecte l’execució de diferents 
programes d’arts plàstiques: Ceràmica, Escultura, Dibuix i Pintura, Dibuix i Pintura per a 
infants, Restauració de mobles i Fotografia, i es dividirà en els lots següents: 
 

LOT 1) Servei taller de dibuix i pintura per a infants. 
LOT 2) Servei taller de dibuix i pintura. 
LOT 3) Servei taller de restauració de mobles. 
LOT 4) Servei taller de fotografia.  
LOT 5) Servei taller de ceràmica. 
LOT 6) Servei taller d’escultura.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. La present contractació s’emmarca dins dels contractes de serveis, de conformitat amb 
el que disposa l’article 17 de la LCSP. 
 
3. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, en no superar el llindar econòmic que estableix l’article 22 de la LCSP, es 
durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 156 a 158 i concordants 
de la LCSP. 
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
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 
323/2021, de data 30 de març, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona en data 14 d’abril de 2021. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei d’activitats culturals consistent 



 

  
 

 

en l’execució de diferents programes d’arts plàstiques: Ceràmica, Escultura, Dibuix i 
Pintura, Dibuix i Pintura per a infants, Restauració de mobles i Fotografia, amb una durada 
de dos anys amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més (2+1+1), amb un pressupost 
base de licitació de 56.767,88 Euros, IVA inclòs (46.915,60 euros, IVA exclòs) anual, i un 
valor estimat del contracte de 206.428,65 euros. 
 
Aquest pressupost de licitació, desglossat per lots, correspon al detall següent: 
 
Lot 1 any 21% IVA Total 

LOT 1) Servei taller de dibuix i pintura per a infants 3.655,68 767,69 4.423,37 

LOT 2) Servei taller de dibuix i pintura 12.185,90 2.559,04 14.744,94 

LOT 3) Servei taller de restauració de mobles 15.232,38 3.198,80 18.431,18 

LOT 4) Servei taller de fotografia. 4.874,36 1.023,62 5.897,98 

LOT 5) Servei taller de ceràmica 7.920,85 1.663,38 9.584,23 

LOT 6) Servei taller d’escultura 3.046,43 639,75 3.686,18 

Total 46.915,60 9.852,28 56.767,88 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació del 
servei d’activitats culturals consistent en l’execució de diferents programes d’arts 
plàstiques: Ceràmica, Escultura, Dibuix i Pintura, Dibuix i Pintura per a infants, 
Restauració de mobles i Fotografia, mitjançant procediment obert i amb assenyalament 
de diversos criteris d’adjudicació. 
 
Tercer Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci 
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 15 dies 
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de 
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 156 a 158 i concordants 
de la LCSP. 
 
Cinquè. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2021 a 2023, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
113.535,76 Euros, IVA inclòs, equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària número 77.3260.22606 ‘Activitats escola de dansa’ a càrrec del pressupost 
de l’exercici 2021 i les que correspongui de l’any 2022 i 2023. 
 
Sisè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. David Planas Lladó, Alcalde de la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació 
 Sra. Meritxell Vargas Sardà, Secretària de la Corporació 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació 



 

  
 

 

Sra. Laura Francès San Martín, tècnica de cultura 
         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica 

 
11.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:25 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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