
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: JGL2021000009  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 18 de maig de 2021 
Horari: de 17:15 hores a 17:35 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:15 hores del dia 18 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 
4 de maig de 2021. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 de 
maig de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis: millora dels instruments de 
descripció de l'arxiu municipal de Celrà. Exp. x401/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arxivera Carme Permanyer i Bastardas ha presentat a l’Ajuntament de Celrà un 
pressupost i projecte per a realitzar la segona part del projecte d’elaboració i millora dels 
instruments de descripció de l’arxiu municipal de Celrà, per import de 4.132,00 euros, IVA 
exclòs, i que inclou les actuacions previstes en el projecte presentat. Aquest projecte 



 

  
 

 

compta amb una subvenció de l’OSIC de la Generalitat de Catalunya, per import de 
2.616,00 euros. 
 
2. L’òrgan de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis a 
favor de l’empresa la Sra. Carme Permanyer i Bastardas, 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. Ha 
quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han demanat 
més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases d’execució 
del pressupost. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de la Sra. Carme Permanyer i Bastardas, amb NIF (...) i domicili 
(...), el contracte menor de serveis per a l’elaboració i millora dels instruments de 
descripció de l’arxiu municipal de Celrà, per un import de 4.132,00 euros IVA exclòs 
(4.999,72 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
La realització d’aquests treballs haurà de finalitzar abans del dia 31 de desembre de 2021. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3322.22799 ‘Treballs realitzats per professionals independents’ del pressupost vigent de 
la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
  
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 



 

  
 

 

 
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
3.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis per a la instal·lació lluminàries 
LED a l’enllumenat públic. Exp. x534/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 16 d’abril de 2021 el tècnic/a de l’àrea ha emès informe justificant el servei 
a contractar i que és la substitució de 232  lluminàries a l’enllumenat públic per optimitzar 
el consum elèctric (4ta FASE-Millora enllumenat) . Es procedirà a instal·lar 159 llumeneres 
LED de 30 W de potència i 3.600 lúmens, en els punts de llum que actualment disposen de 
làmpades 100 W de VSAP i 73 llumeneres LED de 40 W de potència i 4.800 lúmens en els 
punts on actualment es troben instal·lades lluminàries equipades amb làmpades de 150 W 
de VSAP. 
 
2. Es van convidar 4 empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les que 
l’han presentat les següents: 
 

EMPRESA  (IVA exclòs) (IVA inclòs) 

ENGINYERIA MUNTATGES ELÈCTRICS 
GIRONA, SL 6.088,71 € 7.367,34 € 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÈCTRICAS, SA 5.703,49 € 6.901,22 € 

 
3. En data 6 de maig de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÈCTRICAS, SA (SECE) 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 



 

  
 

 

323/2021, de data 30 de març, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província 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. Adjudicar a favor de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÈCTRICAS, SA (SECE), amb NIF A-08001182 i domicili a efectes de notificació a l’Av. 
Diagonal, 474, Esc B- Entl. 2a -08006 Barcelona-, el contracte menor de serveis per a la 
instal·lació de 232  lluminàries LEDS a l’enllumenat públic, per un import de 5.703,49 
euros, IVA exclòs (6.901,22  euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada i 
subjecta a les condicions de la memòria tècnica. 
 
Aquesta actuació s’ha de dur a terme abans  del 15/10/2021. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
 80.1650. 63300  “Millores enllumenat públic”, del pressupost vigent de la corporació, i de 
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis públics, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
4.- Adjudicació d'un contracte menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació 
d’una tanca perimetral. Exp. x622/2021 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 30 d’abril de 2021 el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar i que és l’adquisició i instal·lació d’una tanca perimetral al 
circuit de radio-control del carrer Pirineus per ser una de les propostes més votades als 
pressupostos participatius d’enguany. 
 
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) 

LLUIS MIR CERRATO 8.332,00 € 10.081,72 € 

FERRETERIA SOLER, SL 6.946,74 € 8.405,56 € 



 

  
 

 

 
3. En data 30 d’abril de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa FERRETERIA SOLER, SL  i motivant la necessitat del 
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en 
l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article  16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província 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. Adjudicar a favor de l’empresa FERRETERIA SOLER, SL, amb NIF B-17390881 i 
domicili a efectes de notificació al C/ Cal Ferrer, s/n -17843 Palol de Revardit-, el contracte 
menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació d’una tanca perimetral al circuit 
de radio-control situat al C/ Pirineus, per un import de 6.946,74 euros, IVA exclòs 
(8.405,56 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Aquesta actuació s’ha de dur a terme abans  del 15/07/2021. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1710.60900  “Actuacions adequació parcs i jardins” ,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. 
 
 

5.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis per a l'organització i realització 
d'un Casal Natura per a jovent d'ESO durant el juliol de 2021 (exp X632/2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Es va convidar a LA COPA SCCL amb CIF F17803016 a presentar una oferta 
econòmica per al servei d’organització i desenvolupament d’un Casal Natura durant el mes 
de juliol de 2021, adreçat a un grup de com a màxim 20 joves d’ESO. El servei es prestarà 
del 5 al 30 de juliol de 2021, de dilluns a divendres, de 9 a 14h i es podran utilitzar 
dependències municipals, bàsicament, el porxo, el lavabo i la sala polivalent de la Torre 
Desvern. 
 
L’adjudicatària haurà d’assumir la gestió de la formalització de la matrícula al casal, 
convocant i dirigint les reunions que es considerin necessàries amb les famílies del jovent 
participant i recollint la documentació que hagin d’aportar. 
  
Així mateix, ha de notificar l’activitat al departament competent en matèria de joventut i 
donar compliment a la normativa establerta en el decret 267/2016, de 5 de juliol, de les 
activitats d’educació en el lleure en les quals participin menors de 18 anys i qualsevol altra 
normativa que reguli aquesta tipologia d’activitats, incloses les directrius que estableixi la 
Generalitat en el marc de la pandèmia per COVID-19.  
 
L’Ajuntament es farà càrrec del cobrament de la quota de l’activitat a les famílies. 
 
2. La cooperativa LA COPA SCCL  va presentar una oferta econòmica per import de 
6.709,65 euros (exempts d’IVA) per la prestació del servei. 
 
3. En data 6 de maig 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.  
 
Alhora, dit informe justifica que tot i que el pressupost supera els 3.000 euros, no s’han 
demanat altres pressupostos, tal com preveuen els articles 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost municipal, perquè l’activitat que es vol desenvolupar no és un 
casal de lleure tradicional sinó que es vol oferir una activitat singular enfocada al 
coneixement de l’entorn natural i la identificació del paisatge propi del territori on es 
desenvolupa, a partir de la realització d'una bioconstrucció, que permeti un aprenentatge 
manipulatiu i funcional dels materials que ens ofereix l’entorn 
 
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. 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, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 
2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor del servei d’organització i desenvolupament d’un 
Casal Natura durant el mes de juliol de 2021, adreçat a un grup de màxim 20 joves d’ESO, 
que es realitzarà del 5 al 30 de juliol de 2021, de dilluns a divendres, de 9 a 14h, a favor 
de la cooperativa LA COPA SCCL amb CIF F17803016 i adreça electrònica a efectes de 
notificacions (...), per un import total de 6.709,65  euros (exempts d’IVA). 
 
Segon. 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 que seran validats per la 
tècnica d’educació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària 76 3260 
22709 Casal estiu jove: Casal Natura.  
 
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, 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. Elisenda Quintana  (Tècnica 
d’Educació), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que la mateixa 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  
 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 
 

 
7.- Licitació del contracte de subministrament de polielectròlit per a l'EDAR municipal de 
Celrà. Exp. x290/21 

 
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 en data 8 de març mitjançant  Decret d’Alcaldia 
244/2021 va incoar expedient de contractació per tal que es liciti un contracte administratiu 
per al subministrament de polielectròlit per a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de 
Celrà. 



 

  
 

 

 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que consten a l’expedient. 
 
3.- Consten també en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal de dates 13 de maig de 
2021. 
 
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. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de subministrament, als efectes del que disposa l’article 16 
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. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
contracte administratiu de subministrament per l’adquisició de polielectròlit per a la 
l’estació depuradora d’aigües residuals de Celrà, per import de 20.328,00€, IVA inclòs 
anuals (16.800,00€, IVA exclòs), amb un valor estimat del contracte de 67.200,00 euros. 
El contracte tindrà una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més 
exercitables d’any en any (1+1). 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, 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 
mínim de 20 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2021 a 2023, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
20.328,00€, IVA inclòs (16.800,00€, IVA exclòs) anuals, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 80.1600.22199 ‘Subministrament reactius EDAR’ del pressupost de l’exercici 
2021 i les que corresponguin per als exercicis posteriors. 



 

  
 

 

 
Cinquè. 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 l’Ajuntament, o tinent/a d’alcalde 
que el substitueixi, per ordre 

Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde, o tinent/a 
d’alcalde que el substitueixi, per ordre 
Sra. Meritxell Vargas Sardà, Secretària de la Corporació 
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació 
Sra. Ester Barneda Gratacós, cap de planta de l’EDAR 
Sr. Jordi Güell Camps, enginyer 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
 
8.- Aprovació de les liquidacions definitives de les contribucions especials derivades de 
la urbanització del carrer Legazpi. Exp. x884/2018) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de Ple, de data 13 de novembre de 2018, es va aprovar inicialment l’acord 
d’imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de “reurbanització del 
carrer Legazpi de Celrà”, del qual se’n desprenen les següents dades : 
 

S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de 
façana dels immobles. 
 
El cost previst de l’obra es fixa en 257.222,61 Euros, IVA inclòs, i el cost suportat 
per l’Ajuntament és de 190.457,39 Euros, equivalent a un 74,04%.  
 
Costos a imputar: es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en seixanta-
sis mil set cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims (66.765,32 €), 
equivalents al 25,96% del cost de l’obra. Aquesta quantitat té el caràcter de mera 
previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, 
s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar 
els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.  

 
2.- Que durant el termini d’exposició al públic de l’esmentat expedient no s’han presentat 
reclamacions, i en conseqüència ha quedat elevat a definitiu. L’anunci d’aprovació definitiva 
es va publica al Butlletí Oficial de la Província número 18, de 25 de gener de 2019. 
 
3.- Per acord de Junta de Govern Local de data 19 de març de 2019, es van aprovar les 
liquidacions provisionals individualitzades, en concepte de Contribucions Especials per a 
l’execució de l’obra de “reurbanització del carrer Legazpi de Celrà”, que importa la quantitat 
de seixanta-sis mil set cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims (66.765,32 €): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 m façana % % propietat Import liquidació

   25,22 7,74% 100,00% 5.170,17 €               

   25,94 7,96% 100,00% 5.317,77 €               

   23,07 7,08% 100,00% 4.729,42 €               

  22,87 7,02% 100,00% 4.688,41 €               

   50,00% 2.393,41 €               

  50,00% 2.393,41 €               

   23,33 7,16% 100,00% 4.782,72 €               

  22,71 6,97% 100,00% 4.655,61 €               

   50,00% 2.342,16 €               

  50,00% 2.342,16 €               

  23,01 7,07% 100,00% 4.717,12 €               

  23,03 7,07% 100,00% 4.721,22 €               

  22,95 7,05% 100,00% 4.704,81 €               

   50,00% 2.364,71 €               

  50,00% 2.364,71 €               

  21,79 6,69% 100,00% 4.467,01 €               

  H 22,49 6,91% 100,00% 4.610,51 €               

325,68 100,00% 66.765,32 €             

23,07 7,08%

23,35 7,17%

22,85 7,02%

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 
 
4.- Per decret d’alcaldia 251/2020 de data 18 de març de 2020, es van estimar les 
al·legacions presentades per (...),(...) i  (...). 
 
En virtut de la seva estimació es van aprovar novament les liquidacions provisionals 
individualitzades, en concepte de Contribucions Especials per a l’execució de l’obra de 
“reurbanització del carrer Legazpi de Celrà”, que importa la quantitat de seixanta-sis mil 
set cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims (66.765,32 €), amb el següent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(...) 
 
 
 
4.- En data 8 d’abril de 2021 el tècnic enginyer emet informe amb el següent: 

 
Exp. Núm.:   X2018000884 
Objecte:  Sol·licitud d’informe sobre la liquidació de les contribucions 

especials de les obres del projecte de reurbanització del 
carrer Legazpi de Celrà 

 
 
 
 

 
% 

propietat
Import 
liquidació

   H 25,16 7,74% 100,00% 5.165,17
   H 33,1 10,18% 100,00% 6.795,19

   H 23,08 7,10% 100,00% 4.738,16
  H 15,74 4,84% 100,00% 3.231,31

   H 23,35 7,18% 50,00% 2.396,79
  H 23,35 7,18% 50,00% 2.396,79

   H 23,34 7,18% 100,00% 4.791,53
  H 20,23 6,22% 100,00% 4.153,07

   H 22,85 7,03% 50,00% 2.345,47
  H 22,85 7,03% 50,00% 2.345,47

  H 25,8 7,93% 100,00% 5.296,55
  H 23,22 7,14% 100,00% 4.766,90

    H 22,65 6,96% 100,00% 4.649,88
   H 19,65 6,04% 50,00% 2.017,00

  H 19,65 6,04% 50,00% 2.017,00
  H 21,8 6,70% 100,00% 4.475,38

  WH 25,25 7,76% 100,00% 5.183,64
325,22 100,00% 66.765,32



 

  
 

 

ANTECEDENTS 
 
...//... 
En data 25 de febrer de 2020, s'adjudiquen les obres a l'empresa  Excavaciones y 
Pinturas, S.A.U. per un import de 178.959,00 euros, IVA inclòs. 
 
En data 28 de juliol de 2020, mentre s'executen les obres, la Sra. (...) i (...), veïns 
del C/ Legazpi afectades per les obres i les contribucions especials, sol·liciten 
revisió de la liquidació definitiva de les seves aportacions en les contribucions atès 
que en realitat la façana de les seves finques afectada per les obres és de només 
17,70 m. 
 

Núm. 
parcel·la Titular Referència cadastral m façana 

1 (...) (...) 17,70 

2 (...) (...) 17,70 
    

 
En data 25 de març de 2021, s'emet la 3 certificació de les obres i liquidació 
d'aquestes, amb un import de 178.959,00 euros, IVA inclòs. 
 
Els costos totals atribuïbles a la reurbanització del carrer Legazpi són: 
 
 Previsió Real 
Obra 231.510,11 € 178.959,00 € 
Redacció Projecte 11.192,50 € 11.192,50 € 
Direcció d’obra 8.500,00 € 5.700,00 € 
Coordinador seguretat/salut 6.020,00 € 4.200,00 € 

Total: 257.222,61 € 200.051,50 € 
 
La direcció i coordinació de seguretat i salut s’ha executat amb els tècnics del 
Consell Comarcal a raó d’una dedicació de 150 hores cada tècnic  a 38 €/h tècnic 
superior i 28 €/h tècnic mig. 
 
INFORME 
 
Per tot això, i una vegada efectuada la liquidació de les obres i considerades les 
al·legacions del veïns presentades en data 28 de juliol de 2020, informe que el 
repartiment definitiu de les contribucions especials és el següent: 
 
Repartiment del cost total de la inversió 200.051,50 € 
Repartiment: 
Ajuntament 74,04%, el que correspon 148.118,13 € 
Veïns 25,96%, el que correspon 51.933,37 € 
 
Repartiment per finques: 
    
Núm.      m   A repartir: 
parcel·la Referència cadastral  façana   % 51.933,37 € 
1   (...)   17,70  5,71%     2.965,99 €  
2   (...)   17,70  5,71%     2.965,99 €  
3   (...)   23,07  7,44%     3.865,85 €  
4   (...)   22,87  7,38%     3.832,33 €  
5   (...)   23,35  7,53%     3.912,77 €  
6   (...)   23,33  7,53%     3.909,41 €  



 

  
 

 

7   (...)   22,71  7,33%     3.805,52 €  
8   (...)   22,85  7,37%     3.828,98 €  
9   (...)   23,01  7,42%     3.855,79 €  
10   (...)   23,03  7,43%     3.859,14 €  
11   (...)   22,95  7,41%     3.845,74 €  
12   (...)   23,07  7,44%     3.865,85 €  
13   (...)   21,79  7,03%     3.651,36 €  
14   (...)   22,49  7,26%     3.768,65 €  
      309,92 m   
És el que s’informa pels efectes oportuns. 
 

5.- S’han actualitzat els subjectes passius de les finques d’acord amb les dades que 
consten al cadastre en data 10 de maig de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’article 33 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2.- L’acord de Ple de data de 13 de novembre de 2018 faculta a la Junta de Govern Local 
per a la pràctica i aprovació de les liquidacions resultants d’aquest acord, així com per a la 
resolució d’eventuals recursos administratius, de qualsevol tipus que siguin, i la fixació dels 
terminis de recaptació, un cop hagin estat aprovats definitivament. 
 
3.- I d'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova 
per unanimitat l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades per les senyores (...) (en nom de ...) i (...), 
quedant un total de metres de façana afectades per les obres realment realitzades de 
309,92m enlloc dels 325,68m. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions definitives individualitzades, en concepte de Contribucions 
Especials per a l’execució de l’obra de “reurbanització del carrer Legazpi de Celrà”, que 
import la quantitat de cinquanta-un mil nou cents trenta-tres euros amb trenta-set cèntims 
(51.933,37€), d’acord amb els subjectes passius actualitzats a la data de 10 de maig de 
2021 segons les dades de la Seu Electrònica del Cadastre i que es detalla tot seguit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) 

 
 m façana %

% 
propietat

Import 
liquidació

  H 17,70 5,71% 100,00% 2.965,99 €       

   H 17,70 5,71% 100,00% 2.965,99 €       

   H 23,07 7,44% 100,00% 3.865,85 €       

  H 22,87 7,38% 100,00% 3.832,33 €       

   H 50,00% 1.956,38 €       

  H 50,00% 1.956,38 €       

   H 23,33 7,53% 100,00% 3.909,41 €       

  H 22,71 7,33% 100,00% 3.805,52 €       

   H 50,00% 1.914,49 €       

  H 50,00% 1.914,49 €       

  H 23,01 7,42% 100,00% 3.855,79 €       

  H 23,03 7,43% 100,00% 3.859,14 €       

  H 22,95 7,41% 100,00% 3.845,74 €       

   H 100,00% 3.865,85 €       

  H 21,79 7,03% 100,00% 3.651,36 €       

  WH 22,49 7,26% 100,00% 3.768,65 €       

309,92 100,00% 51.933,37 €     

23,35 7,53%

22,85 7,37%

23,07 7,44%



 

  
 

 

 
 
Tercer.- Establir els terminis de pagament aprovats en l’acord adoptat  per resolució 
d’alcaldia de data 18 de març de 2020 número 251/2020 que són els següents: 
 
Els terminis de pagament d’aquestes liquidacions són els que segueixen: 
 
 
Terminis  Quota  % sobre principal  Termini pag. 
Un cop fi obra     1a        25%     20/07/2021 
4t mes de fi obra    2a        25%    20/11/2021 
8è mes de fi obra    3a        25%    21/03/2022 
12è mes de fi obra    4a        25%    20/07/2022 
 
 
No obstant es podrà concedir, a sol·licitud del subjecte passiu, aplaçaments o ajornaments, 
en un període màxim de 5 anys, d’acord amb l’ordenança fiscal número 1 reguladora de 
contribucions especials, l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i els articles 44 a 54 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament General de Recaptació. 
 
 
La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua de benefici de fraccionament, amb expedició 
de certificació de descobert per la part pendent de pagament, els recàrrecs i els interessos 
corresponents, segons estableix l’article 13.3 de l’Ordenança Municipal de Contribucions 
Especials. 
 
Quart.- Notificar individualment a cada subjecte passiu la liquidació definitiva en concepte 
de contribucions especials per l’obra abans esmentada i comunicar el present acord a la 
comptabilitat de la Corporació. 

 
  
9.- Altres assumptes de caràcter urgent 
 
No s’escau. 
 
10.- Comunicacions i informacions 
 
No s’escau. 
 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:35 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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