
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 1 
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 18 de gener de 2022
Horari: de 17.05 hores a 17.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 17.05 hores del dia 18 de gener de 2022, 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 de l’alcalde president, i  assistits per mi, la secretària
accidental.

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 accidental

Sra. Maria Roura Sanchez

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 21 DE DESEMBRE DE 2021.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 21 de desembre
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 SUBMINISTRAMENT PER A LA REPARACIÓ
DE LA MÀQUINA CLIMATITZADORA DEL TEATRE ATENEU (expedient x2022000015).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament
per a  posar en funcionament la màquina climatitzadora situada sobre el teulat del teatre
Ateneu. Al tractar-se d’un aparell industrial que es troba en aturada total  i després de les
comprovacions fetes pel servei de manteniment de lampisteria, en les quals s’ha comprovat
que el problema no es per alimentació elèctrica o per sondes de control o termòstats de
comanament, cal  requerir i  contractar  a un servei tècnic especialitzat  per procedir  a la



 

reparació dels components avariats i a la reposició del gas refrigerant específic (R-448-N40
i R-407C).

El pressupost presentat és de 7.501,11 Euros, IVA exclòs (9.076,34 IVA inclòs).

2.   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 municipal.

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa  INSTAL·LACIONS  I  CONTROL  DEL  FRED,  SL,  i  motivant  la  necessitat  del
contracte,  justificant  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.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

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 de 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, publicat al BOP de Girona de 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 INSTAL·LACIONS I CONTROL DEL FRED, SL, amb
NIF B-55139539, el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de peces i gas i
reparació de la  màquina climatitzadora del  Teatre Ateneu, per un import  de  7.501,11
Euros, IVA exclòs (9.076,34 IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: Fins el 28/02/2022



 

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
30.3330.21200 “Conservació i manteniment edificis i locals culturals”, 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 Cap de Manteniment dels Serveis
Municipals, que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

Setè. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  que  han  presentat  oferta  i  comunicar  a
l’adjudicatari 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.

3. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS AVOCANT COMPETÈNCIA.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les següents resolucions d’alcaldia

Número Decret Data Títol Número expedient

1269/2021 28/12/21 Llicència  urbanística  per  a  la
construcció de nau industrial

X2021001026

1276/2021 29/12/21
Adjudicació  contracte  menor
obres  per  construcció  serveis
higiènics

X2021001311

1282/2021 31/12/21
Licitació  contracte  activitats
fisicoesportives

X2021000157

29/2022 13/01/22
Adjudicació  contracte  menor
serveis  coordinació  tècnica
Ràdio Celrà 2022

X2022000041

30/2022 13/01/22
Adjudicació  contracte  menor
serveis  gestió  continguts  i
comunicació Ràdio Celrà 2022

X2022000038



 

4. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de
l’ordre del dia i que correspon a:

4.1. Adjudicació del contracte del servei de recollida, transport i tractament dels fangs
deshidratats de l'EDAR Celrà (expedient x2021001150).

L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.

4.1.  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA,  TRANSPORT  I
TRACTAMENT DELS FANGS DESHIDRATATS DE L'EDAR CELRÀ (expedient x2021001150).

ANTECEDENTS DE FET

1.  Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2020, es va aprovar
l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  del  contracte
administratiu  del  servei  de  recollida,  transport  i  tractament  dels  fangs deshidratats  de
l’EDAR de  Celrà,  amb un  pressupost  base  de  licitació  per  import  de  76.800,00  euros
(92.928,00  Euros, IVA inclòs) per a dos anys de contracte (38.400,00 euros IVA exclòs,
46.464,00 euros IVA inclòs anuals),  es va aprovar  el  Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars, i  es va disposar l’obertura del
procediment d’adjudicació d’aquest contracte.

2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
es va publicar en el perfil del contractant el dia 8 de novembre de 2021.

3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 23 de novembre de 2021 a
les 18.00 hores.

4. Han presentat oferta:          

                                                          Registre d’entrada municipal

Licitadors Registre Data

Selecció Deseuras, S.L. E2021008007 22/11/2021

Burés professional, S.A. E2021008012 23/11/2021

Cespa, gestión de residus, S.A. E2021008032 23/11/2021

Revalora residus, S.L.* E2021008061 24/11/2021

*   L’empresa  Revalora  residus,  S.L.  va  presentar  la  seva  oferta  fora  del  termini  de
presentació  d’ofertes,  per  la  qual  cosa  es  va  rebutjar  l’oferta,  no  es  va  obrir  la  seva
documentació i va esdevenir exclosa.

5. En data 26 de novembre de 2021 es va reunir la mesa de contractació per obrir el sobre
únic presentat pels licitadors indicats. Un cop descarregada la documentació del sobre únic
presentat per les empreses licitadores, es va procedir a valorar la documentació presentada
segons els criteris establerts al PCAP.



 

Criteri únic: Preu ofert (fins a 25 punts) 

Un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert ha estat la següent:

Licitador

Import
oferta
€/tona

IVA exclòs

Import oferta €
IVA exclòs 2
anys (1.600

tones màxim -
PPTP)

IVA Import
oferta total
€ IVA inclòs

Puntuació
oferta (màx.

25 punts)

Selecció Deseuras, SL
39,80 euros/

tona
63.680,00 10% 70.048,00 25,00

Burés professional, SA
45,75

euros/tona
73.200,00 21% 88.572,00 21,75

Cespa, gestión de 
residus, SA

46,60
euros/tona

74.560,00 10% 82.016,00 21,35

Un cop valorades les ofertes presentades per les empreses licitadores, es va efectuar la
comprovació del supòsit d’oferta anormalment baixa: l’empresa que ha quedat en primer
lloc, Selecció Deseuras, S.L. no es troba en el supòsit d’oferta anormalment baixa.

Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent:

1.- Excloure de la licitació a l’empresa Revalora residus, S.L. per presentació d’oferta
fora de termini. 

2.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació:
1. Selecció Deseuras, S.L.
2. Burés professional, S.A.
3. Cespa, gestión de residus, S.A.

3.- Sol·licitar a l’empresa Selecció Deseuras, S.L. que ha quedat classificada en primer
lloc, que en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del
requeriment  electrònic  faci  arribar  a  l’Ajuntament  la  documentació  necessària  per
procedir a l’adjudicació d’aquest contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta, es donarà per efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que
disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP.

I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte
una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen
el plecs de clàusules administratives particulars.

5.- El dia 29 de novembre de 2021 es va publicar les puntuacions obtingudes al perfil del
contractant.  

6.- El dia 30 de novembre de 2021, registre de sortida municipal número S2021003324, es
va requerir la documentació establerta a la clàusula 21 del PCAP a l’empresa classificada en
primer lloc, indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el termini de 7 dies
hàbils a comptar des de l’enviament del document electrònic.  En data 2 de desembre de
2021, registre d’entrada municipal E2021008275, l’empresa va presentar la documentació i
la garantia definitiva, mitjançant dipòsit en metàl·lic a la caixa territorial de Girona de la
Subdirecció General de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya, per import de 1.592,00



 

euros. Atès que calia un aclariment en un dels documents aportats per l’empresa, es va
requerir documentació complementària, que l’empresa va presentar correctament.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix
en la disposició addicional quinzena.

2.  El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquesta  serà  requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en
virtut del que disposa l’article 150.3  in fine  de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic. 

Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista
podrà  sol·licitar  que  el  contracte  s'elevi  a  escriptura  pública,  anant  al  seu  càrrec  les
corresponents despeses.

3.  Un cop formalitzat  el  contracte  es  comunicaran les dades bàsiques del  contracte  al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del  Sector  Públic,  mitjançant la qual  es transposen a l’ordenament jurídic  espanyol  les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa
legal aplicable.

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, publicat al BOP de Girona de 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 el contracte administratiu del servei de recollida, transport i tractament
dels fangs deshidratats de l’EDAR de Celrà, a favor de Selecció Deseuras, S.L., amb NIF B-
60226768,  i domicili  al  carrer Puntia, 4 de 17857 Sant Joan les Fonts, per l’import de
63.680,00 euros,  IVA exclòs 70.048,00 Euros,  IVA inclòs,  corresponent a  dos anys de
contracte,  a  raó  de  39,80  euros/tona,  IVA  exclòs,  corresponent  31.840,00  euros,  IVA
exclòs, 38.526,40 Euros, IVA inclòs anuals.

El  contracte  es  regirà  pel  Plec  de  clàusules  administratives  particulars,  pel  Plec  de
prescripcions  tècniques  particulars,  i  per  la  proposta  presentada  per  l’empresa
adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació contractual, i per
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i normativa concordant.

El contracte tindrà una durada de dos anys, prorrogable per un any més sense que la seva
vigència pugui superar els tres anys.



 

Segon.  Disposar la  despesa  del  contracte  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
80.1600.22799 ‘Gestió residus EDAR’ del pressupost vigent de la Corporació i de l’aplicació
pressupostària corresponent dels exercicis pressupostaris següents.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i citar-la perquè el dia que se li
indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu mitjançant signatura electrònica.

Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació.

Cinquè.  Comunicar  les  dades  bàsiques  del  contracte  adjudicat  al  Registre  Públic  de
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.

Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics.

5. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

No n’hi ha.

CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17.20 hores,
de tot el qual jo, com a secretària accidental, en dono fe.
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