
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Número: 8 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 3 de maig de 2022
Horari: de 18.00 hores a 18.24 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 18.00 hores del dia 3 de maig 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 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 DE DATA 19 D'ABRIL DE 2022.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19
d’abril de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per
unanimitat.

2.  ATORGAMENT DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER A  LA  LEGALITZACIÓ DEL
SOTERRANI DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA SITUAT AL CARRER
MARINA MITJA SAGUÉ NÚMERO 6 DE CELRÀ (expedient x2018000057).

1.- En data 6 de març de 2018, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir
llicència  urbanística  per  a  la  CONSTRUCCIÓ  D’UN  HABITATGE  UNIFAMILIAR  AÏLLAT  al
carrer Pau Vila núm. 6 de Celrà (ref. cadastral núm. ............), a favor de la Sra. .......



 

2.-En data 20 de març de 2018, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir
llicència urbanística per a la CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA al carrer Pau Vila núm. 6 de
Celrà amb compliment dels requisits i condicionants que consten en la llicència urbanística
concedida el dia 6 de març de 2018.

3.- En data 26 de gener de 2021, registre d’entrada municipal núm. 604, la Sra. .......
sol·licita que s’apliqui la liquidació definitiva de l’ICIO en relació a l’habitatge unifamiliar
aïllat. 

4.- En data 1 de febrer de 2021, registre d’entrada municipal 689, la Sra. ...... presenta
certificat final de les obres i comunica la primera utilització de l’habitatge situat al carrer
Marina Mitjà Sagué núm. 6 de Celrà (abans carrer Pau Vila).

5.- En data 25 de febrer de 2021, registre de sortida municipal núm. 454, es notifica a la
Sra. .........que es suspèn la tramitació i en conseqüència el termini de tramitació de la de
primera utilització de l’habitatge situat al carrer Marina Mitjà Sagué núm. 6 de Celrà, fins a
l’acabament de les obres de la piscina i la legalització de la planta soterrani de l’habitatge
que s’ha construït  sense la preceptiva llicència municipal  en no estar  contemplat en el
projecte ni en la llicència atorgada.

6.- En data 7 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.429 i en data 25 d’abril
de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.766, la Sra. ......... presenta documentació
complementària.

7.- En data 28 de juny de 2021, registre de sortida municipal núm. 1.767, es requereix a la
Sra. ......que continua faltant documentació requerida en data 25 de febrer de 2021.

8.- En data 11 de febrer de 2022, registre d’entrada municipal núm. 936, la Sra. ......
presenta documentació complementària.

9.- En data 5 d’abril de 2022, l’arquitecte tècnic emet informe favorable en relació a la
legalització de la planta soterrani de l’habitatge.

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.

Sobre la base d’aquests antecedents,  la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Concedir a la Sra. ............. amb DNI núm. ***5647** llicència urbanística per a
la legalització de la planta soterrani de l’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al



 

carrer  Marina  Mitjà  Sagué  núm.  6  (abans  carrer  Pau  Vila)  de  Celrà  (ref.  cadastral
núm. ...........), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Segon.- Aprovar la liquidació complementària sobre la liquidació provisional de l'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, aprovada en l’acord de Junta de Govern de data
6 de març de 2018, 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: 22.749,82 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:     739,37 € 

Bonificació (5% etiqueta energètica nivell B) : -     36,97 €

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

TOTAL: 782,40 Euros

Tercer.-  Establir que la liquidació provisional i complementària esdevindran definitives si
en el termini d’uns mes, a comptar dels del dia següent a la notificació de la present, no es
presenta  declaració  del  cost  real  i  efectiu  de  les  obres,  així  com  els  documents  que
considerin oportuns per a acreditar dit cost.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la Sra. .............

3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA REFORMA D'HABITATGE
ENTRE  MITGERES  AL  CARRER  MARIA  CRISTINA  NÚMERO  19  A  DE  CELRÀ
(expedient x2021001411).

1.- En data 10 de novembre de 2021, registre d’entrada E2021007657,  la Sra. ………, en
representació del Sr. ……….., presenta  sol·licitud de llicència urbanística per a la reforma
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Maria Cristina número 19 A.

2.- En data 12 de novembre de 2021, registre de sortida S2022003143, es requereix al Sr.
………….. documentació complementària.

3.-  En  dat  28  de  març  de  2022,  registre  d’entrada  E2022002048,  la  Sra.  ………..,  en
representació del Sr. ……….., presenta part de la documentació complementària.

4.- En data 31 de març de 2022,  registre de sortida S2022000884, es requereix al  Sr.
………. que falta aportar documentació complementària.

5.-  En  data  8  d’abril  de  2022,  registre  d’entrada  E2022002409,  la  Sra.  ……….,  en
representació del Sr. ………….., presenta documentació complementària.

6.- En data 14 d’abril de 2022, 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.

Sobre la base d’aquests antecedents,  la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Concedir al  Sr.  ……….amb DNI núm. ***8703** llicència urbanística  per  a la
reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Maria Cristina núm. 19 A Celrà (ref.
cadastral núm. …………), 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, 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. 

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 i amb el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà.
16. Caldrà complir amb l’article 46 de Tanques del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà:

1. Les tanques de pedra existents i grafiades en els plànols d’ordenació s’hauran
de conservar. Si per una reestructuració, caiguda o estat ruïnós, es fa necessari
la seva reconstrucció, es realitzarà amb les mateixes característiques d’acabat i
alçada que l’actual. Les tanques noves podran tenir una alçada màxima de 1.80
m que es podran fer en material massís fins a una cota màxima de 0.90m per
damunt de la vorera i es podrà acabar en reixes (una opacitat màxima del 50%
en vista frontal) , tela metàl·lica o vegetació arbustiva.

2. En el cas que s’hagin d’efectuar obertures en aquestes tanques, seran de les
dimensions mínimes i imprescindibles, i s’haurà de justificar la seva necessitat.

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. En el cas d’haver d’obrir rases a la via pública, caldrà sol·licitar una llicència a part.
21. Es  presentarà  plànols  acotats  i  referenciats  de  les  instal·lacions  existents  i

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

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral. 
23. 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. 

24. 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: 163.790,83 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:     5.323,20 € 

Bonificació casc antic 35% (article 4.2.f)) :   -  1.863,12 €

Placa informativa:        12,00 €



 

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

TOTAL: 3.782,08 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.  APROVACIÓ  INICIAL  PROJECTE  D'OBRA  LOCAL  ORDINÀRIA  ANOMENAT
"SKATEPARK A CELRÀ" (expedient x2022000565).

ANTECEDENTS DE FET

En data 8 d’abril de 2022, registre d’entrada municipal núm. 2.411, l’arquitecte, Sr. ……….
presenta projecte d’obra ordinària encarregat per aquest Ajuntament,  titulat Skatepark a
Celrà, amb  un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  31.193,84  Euros  IVA  exclòs
(44.916,01 Euros IVA inclòs).

El projecte planteja ampliar i actualitzar el Skatepark actual que es troba situat a la zona
esportiva del carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà. 

Ha emès informe favorable l’arquitecte municipal. També consta en l’expedient l’informe de
la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.

FONAMENTS DE DRET

 De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  la  tramitació  dels
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació
definitiva.

 L' aprovació inicial del projecte correspon a l’alcalde quan sigui competent per a la seva
contractació i estiguin previstos en el pressupost, segons determina l’article 21.1.o de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, competència que consta
delegada a la Junta de Govern Local per decret de l’alcaldia 323/2021, de 30 de març,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 14 d’abril de 2021.

 Sobre  la  base d’aquests  antecedents,  la  Junta  de Govern  Local aprova per  uanimitiat
l’adopció del següent 

ACORD

 Primer. Aprovar  inicialment  el  projecte  d’obra  ordinària  titulat  Skatepark  a
Celrà, redactat pel Sr. ………., arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracte de
31.193,84 Euros IVA exclòs (44.916,01 Euros IVA inclòs).

Segon. Sotmetre  aquest  projecte a informació pública  mitjançant un anunci  al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’edictes i a  l’e-tauler de  la seu electrònica de la corporació per un termini de 30 dies
hàbils per consultar-lo i formular les al·legacions pertinents.

Tercer. Establir que en el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es formulessin
al·legacions, l’aprovació inicial s’elevarà a aprovació definitiva, sense necessitat de nou
acord,  prèvia  certificació  de  la  secretaria  municipal  que  deixi  constància  de  dita
circumstància i de la data d’aprovació definitiva del projecte ‘Skatepark a Celrà’, alhora es



 

procedirà  a  la  publicació  de  l’aprovació  definitiva  amb  la  instrucció  de  recursos  que
correspongui.

Quart. En aplicació del principi de transparència, i d’acord amb  els articles 8 i següents de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
publicar aquest acord en la seu electrònica municipal.

5. LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CANALITZACIÓ DEL TORRENT
DEL CARRER ISIDRE ROSSELL I GIMBERNAT - FASE 2 (expedient x2022000576).

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 d’obres per portar a terme l’obra consistent en la Canalització del Torrent del
carrer Isidre Rossell i Gimbernat - Fase 2, i obrir-ne la convocatòria.

2.-  Consten  en  l’expedient  l’informe  dels  Serveis  Tècnics  municipals,  l’informe  de  la
Secretària municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal.

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 d’obres, als efectes del que disposa l’article 13 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'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.

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 simplificat, del
contracte administratiu d’obres per portar a terme l’obra consistent en la Canalització del
Torrent del carrer Isidre Rossell i Gimbernat - Fase 2, per import de 84.999,03 euros, IVA
inclòs (70.247,13 euros, IVA exclòs).

Segon. Aprovar  el  Plec  de clàusules administratives particulars  que ha de regir la
contractació mitjançant procediment obert simplificat d’aquest contracte d’obres.



 

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 el termini
de 20 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.

Quart.  Autoritzar  la  despesa  per  finançar  (mitjançant  recursos  ordinaris)  les
despeses  derivades  del  contracte  per  l'import  de  84.999,03 euros, IVA inclòs,  amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61923 ‘Canalització torrent carrer Isidre
Rossell’.

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 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. Joana Argerich Herreras, arquitecta municipal.

Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de serveis econòmics

         Secretària: Sra. Maria Roura Sanchez

6.  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PLA  ESPECIAL  URBANÍSTIC  DEL  SISTEMA
D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS DE CELRÀ (expedient x2022000625).

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 18 d’abril  de 2022, registre d’entrada municipal núm. E2022002531, la
Sra. .............entrega el Pla Especial Urbanístic del Sistema d’Equipaments Comunitaris de
Celrà, encarregat per l’Ajuntament mitjançant decret d’alcaldia 117/2022, de data 1 de
febrer.

El Pla Especial Urbanístic del Sistema d’Equipaments Comunitaris de Celrà vol concretar l’ús
específic de la major part del equipaments situats en sòl urbà i establir una subcategoria o
subsistema d’equipaments d’acord amb les necessitats actuals.

2. Han emès informe favorable per part de l’arquitecta municipal en data 20 d’abril de
2022 que consta a l’expedient.

FONAMENTS JURÍDICS

Respecte a la tramitació de l’expedient d’aprovació del Pla Especial aquesta es regula als
articles 67, 69.1, 78.1 i 81 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme, establint-se la competència municipal en l’aprovació inicial
de  conformitat  amb  el  que  i  concretament  a  l’alcaldia  en  tant  es  tracta  del  tràmit
d’aprovació inicial  que no posa fi  a la tramitació municipal,  de conformitat amb el que
estableixen els articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local. 



 

Per tot l’exposat, i  atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament,
mitjançant  decret de l’alcaldia 323/2021, de 30 de març, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Girona de 14 d’abril de 2021.

Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent,

ACORD

Primer.  APROVAR  inicialment  el  Pla  Especial  Urbanístic  del  Sistema  d’Equipaments
Comunitaris de Celrà, redactat per la arquitecta Sra. Elisabeth Pascual Pich.

Segon.  SOTMETRE aquest  acord,  juntament  amb la  documentació  que  integra  el  Pla
Especial Urbanístic del Sistema d’Equipaments Comunitaris de Celrà, a exposició pública
durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al  Butlletí Oficial de la Província de
Girona, en un dels diaris de major circulació de la província, en el tauler d’edictes i a l’e-
tauler de la pàgina web de la corporació. Dins el termini d’exposició pública els interessats
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
 
Tercer. SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, i que són: la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament
de Drets  Socials  de  la  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  Departament  de Salut  de  la
Generalitat  de  Catalunya,  el  Departament  d’Empresa  i  Treball  de  la  Generalitat  de
Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència Catalana de Residus, el Departament
d’interior  (Protecció  Civil),  la  Direcció  General  d’Afers  Religiosos  del  Departament  de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’empresa Telefònica de España SA i l’Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de conformitat amb el que estableix l’article 48 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

7. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE L’ACM PER A L'ADQUISICIÓ DELS VEHICLES I
SERVEIS  DE  MOBILITAT  SOSTENIBLE  AMB  DESTINACIÓ  A  LES  ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA  (expedient x2022000608).

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- El ple de l’Ajuntament  de Celrà, en data 13 d’abril de 2021, va aprovar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals de l’ACM i del Consorci Català
pel Desenvolupament Local.

Segon.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana  de  Municipis  (ACM),  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment
administratiu  a  tal  efecte,  de  conformitat  amb  els  plecs  de  clàusules  administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9
de setembre de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió
de  la  seva  Comissió  Executiva  de  data  29  d’abril  de  2021,  adjudicar  l’Acord  marc  de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07), pel
lot 74 a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA.

Tercer.- En  data 18 de març del 2022, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

Quart.- En data 12 d’abril de 2022 el Cap de Manteniment dels Serveis Municipals ha emès
informe on es posa de manifest l’interès d’adherir-se a l’Acord marc de mobilitat sostenible



 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07), pel lot 74,  i proposant la
formalització d’un contracte de serveis d’arrendament de vehicle amb l’empresa ALPHABET
ESPANYA  FLEET  MANAGEMENT,  S.A.,  atenent  la  voluntat  de  l’Ajuntament  de  Celrà  de
disposar d’un vehicle totalment elèctric per al servei de vigilància municipal. 

Cinquè.-  Consta  a  l’expedient pressupost  de  l’empresa  ALPHABET  ESPANYA  FLEET
MANAGEMENT, S.A. per al subministrament mitjançant arrendament del vehicle Citroen ë-
C4  elèctric  100kw  Feel  Pack  berlina  sense  kit  de  detinguts,  amb  les  característiques
següents:

Sisè.- En relació a la garantia definitiva, de conformitat amb la clàusula 41 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeix el PCAP d’aquest contracte, en relació als
contractes basats d’arrendament, amb o sense opció de compra i de lloguer de vehicles
dels lots 46 al 104, les entitats locals destinatàries podran dispensar de constituir garantia
definitiva,  ateses les característiques  d’aquestes  modalitats  de subministrament,  ja què
d’acord amb l’article 107.1 apartat segon LCSP, es justifica aquesta exempció donat que es
tracta d’un subministrament de béns en el qual l’entrega i recepció s’efectuarà abans del
pagament del preu i, per tant, es rep la disponibilitat immediata de la contraprestació per
part de les entitats destinatàries de l’Acord Marc. 

No  obstant  això,  en  aquest  supòsit,  i  als  efectes  de  garantir  el  pagament  de  les
penalitzacions  i  sancions  per  demora,  les  indemnitzacions  per  resolució  contractual,  la
mateixa clàusula 41 preveu que “el CCDL-ACM i els òrgans de contractació de les entitats
locals destinatàries dels contractes basats podran afectar els pagaments de les quotes de
lloguer i el cànon de manteniment dels arrendaments així com els serveis, per tal de cobrir,
quan  s’escaigui,  els  imports  resultants  de  les  esmentades  penalitzacions,  sancions  i
indemnitzacions. Aquests imports han de fer-se efectius mitjançant la seva deducció en els
documents comptable de reconeixement de l’obligació. 

Els òrgans de contractació podran aplicar l’import o retardar el pagament dels documents
de cobrament de les quotes i cànons mensuals dels arrendaments o dels serveis, totalment
o  parcial,  en  compensació  de  deutes  del  contractista,  per  raó  del  contracte  i  amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar”.

Setè.- En data 27 d’abril de 2022, el cap de l’àrea de serveis municipals ha emès informe
complementari  indicant  les  especificacions  i  condicions  que  inclou  el  contracte
d’arrendament de vehicle policial ofertat per l’empresa en virtut de l’adhesió al contracte
marc de l’ACM.

FONAMENTS DE DRET

1.- Articles 227 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i  règim de centrals de



 

contractació  i  l’adhesió  a  aquestes  i  articles  concordants  del  TRLCSP  en  relació  a  les
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 

2.- Articles 219 a 222 LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests. 

3.- Disposició addicional 3a LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL.

4.- Plecs de clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2019.07).

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 30 de març.

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per
unanimitat l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar l’adhesió d l’Ajuntament de Celrà a l’Acord marc de mobilitat sostenible
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07) promogut pel CDDL –
ACM.

Segon.- Aprovar la contractació amb l’empresa adjudicatària ALPHABET ESPANYA FLEET
MANAGEMENT, S.A. amb NIF A-91001438 i domicili a l’Av de Burgos, 118 -08050 Madrid-
del servei d’arrendament d’un vehicle elèctric, lot 74 de l’Acord marc, destinat al servei de
vigilància municipal, amb les següents condicions regulades en els plecs que van servir de
base a l’acord marc:

Modalitat arrendament:

Lot Tipus vehicle
(marca / model)

Quantitat Quotes
(mesos)

Import Unitat
(IVA exclòs)

Import  Total (IVA
(IVA exclòs)

74 Citroen ë-C-4 elèctrico 100 
KW Feel Pack berlina

   1   48 850,72 € 40.834,56 €

Subministrament del vehicle en els termes i condicions següents:

a) L'empresa  adjudicatària  haurà  d'equipar  els  vehicles  d'acord  amb  les
especificacions tècniques que figuren en aquest plec tècnic. 

b) Llevat  de  la  marca  i  model,  el  vehicle  no  portarà  cap  més  element  publicitari
(enganxines, fundes, etc.). 

c) Aquells  elements  de  la  transformació  policial  dels  quals  l’empresa adjudicatària
s’encarregui del seu manteniment segons la descripció de cada lot han de portar
una identificació relacionada amb el vehicle. El manteniment d’aquests elements
caldrà efectuar-lo sense necessitat de dipositar el vehicle en el taller de reparació,
excepte en el cas de motius degudament justificats. 

d) Els transport del vehicle fins al magatzem municipal es realitzarà pel compte i risc
del subministrador. 

e) Els ens locals contractants tindran accés en qualsevol moment als vehicles per tal
de fer el seguiment en tot moment dels treballs de transformació dels vehicles. 

f) El  vehicle  no  es  considera  degudament  lliurat  si  no  va  acompanyat  de  les
legalitzacions necessàries perquè pugui circular correctament segons requeriments
de la normativa vigent. 



 

Manteniment integral tant interior com exterior dels vehicles 

a) En el preu de l'arrendament queda inclòs: 
o El manteniment integral del vehicle segons detall del fabricant. 
o La reparació de totes les avaries i de tots els rams de l’automòbil tant interiors com

exteriors (planxa i pintura, mecànica, electricitat, etc. ) entre ells: 

b) Provocades per l’ús habitual, si s’escau: 

o Reparació de seients, avaries i entapissat. 
o Interiors  en  general  (cinturons,  manetes  de  portes,  mirall  retrovisor,

guanteres,  gomes  pedals,  interruptors,  carcasses  i  tapes  registres  filtre
partícules, etc...) 

o Conjunt d’embragatge
o Pèrdua o trencament dels tapa cubs de rodes. 
o Reposició de claus i comandaments per avaria. 
o Com a conseqüència d’accidents de circulació amb contrari o sense. 
o Fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció de peces

que constitueixen parts fixes del vehicle o per la temptativa de sostracció
il·legítima del vehicle o de les seves peces. 

c) L'assistència en ciutat /carretera 24 hores. 
d) La substitució dels pneumàtics que es farà sempre que el relleu de la banda de

rodament sigui inferior a 1,6 mm o un màxim de 40.000 quilòmetres, o quan les
circumstàncies així ho aconsellin. En el procediment de substitució del pneumàtic
s’inclourà l'equilibrat de la roda i l'alineació. Els nous pneumàtics hauran de ser de
les mateixes característiques que els equipats pel fabricant. Les substitucions per
desgast es faran sempre en un nombre parell (2 ó 4). 

e) Totes les revisions periòdiques que estableixi la marca (ja sigui per quilometratge o
per  temps),  efectuant  canvi  d’oli  entre  períodes  establerts  per  la  marca,
convenientment adaptades i ajustades a l’ús a què es destina el vehicle, incloent en
totes aquestes operacions les despeses de mà d’obra, olis, líquids, filtres, etc. amb
independència de què es trobin o no en període de garantia del fabricant. Canvi de
filtres antipartícules quan sigui necessari. 

f) Substitució de qualsevol peça per desgast, trencament, i/o avaria, incloses les que
es puguin produir tant en l’interior com exterior del vehicle. 

g) Totes les revisions periòdiques segons legislació vigent ITV 

Condicions de servei en el manteniment i reparació de la flota de vehicles 

Els temps d'aturada per reparacions o manteniment han d'ésser els mínims imprescindibles
i  els  locals  on  es  dugui  a  terme  aquestes  operacions  han  de  donar  imatge  d'ordre  i
diligència. Per aquest motiu els tallers assignats hauran de:  

a) Disposar de la capacitat tècnica i de personal així com la disponibilitat suficient per
tal d’atendre totes les operacions de manteniment i reparació de la flota objecte
d’aquest contracte, durant tot l’any almenys pel canvi de pneumàtics. 

b) Ésser concessionaris del fabricant o tallers formalment autoritzats per aquest. 
c) Les reparacions pròpiament del vehicle, com manteniments, avaries mecàniques i

carrosseria hauran de tenir un sol taller de referència on portar i recollir el vehicle,
independentment d’on es repari. 

d) En el  cas  de què en el  municipi  no hi  hagi  concessionari  del  fabricant  o taller
formalment autoritzat per aquest, l’ens local determinarà a quin concessionari del
fabricant o taller formalment autoritzat durà el seu vehicle. 

e) Disposar de peces i recanvis homologats 



 

f) Disposar de l'espai suficient per tal de que cap d'aquests vehicles pugui romandre
en la via pública abans o desprès de la reparació. Llevat de casos excepcionals, que
haurà  de  justificar  l'adjudicatari,  aquests  treballs  hauran  de  realitzar-se  en  els
terminis següents: 

o Els treballs de manteniment hauran de finalitzar en un termini no superior a
24 hores. 

o Els treballs de reparació per avaria: hauran d'iniciar-se durant les 24 hores
següents a l'entrada del vehicle al taller escollit, realitzar-se sense interrupció
i amb la màxima celeritat possible. 

o Els treballs de reparació per sinistre: hauran d'iniciar-se en el termini màxim
de 4 dies i finalitzar abans de 15 dies, comptats a partir  de l'entrada del
vehicle al taller escollit. 

o L’ens local, mitjançant el seu personal tècnic, podrà fer el seguiment en tot
moment dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats. 

o En  el  cas  de  divergència  de  posicionament  entre  l’ens  local  i  l’empresa
adjudicatària, en referència tant al manteniment i reparació del vehicle com a
sinistres i pèrdua total del vehicle, s’efectuarà un peritatge independent, que
tindrà caràcter vinculant, sempre que una de les dues parts com a mínim ho
sol·liciti, corrent les despeses a càrrec de l’organisme sol·licitant. 

o L’arrendador  facilitarà  un  llistat  de  tots  els  tallers  que  siguin  menester  i
estiguin  assignats  pel  manteniment  i  reparació  dels  vehicles  objecte  del
present  contracte  (Persones  de  contacte,  responsables,  telèfons,  correus
electrònics, etc.) 

o Els tallers on es reparin els vehicles hauran de fer una correcta gestió dels
residus.  L’ens local  podrà sol·licitar,  si  així  ho considera,  la documentació
oportuna per comprovar que es fa segons la normativa vigent. 

En el cas de pèrdua total d’un vehicle 

En  el  supòsit  de  pèrdua  total  d'un  vehicle  per  sinistre  o  altre  motiu,  aquest  no  es
substituirà. Es deixarà de pagar la quota mensual d’aquell vehicle, i es farà la liquidació del
quilometratge i es seguirà el següent protocol : 

o L’empresa  adjudicatària  comunicarà  el  fet  que  aquell  vehicle  ja  no  està  en
disponibilitat  de  continuar  el  seu  arrendament  durant  els  15  dies  després  de
l’ocasió del fet que hagi provocat la pèrdua total del vehicle. 

o Seguidament  l’empresa  adjudicatària,  a  càrrec  seu,  deslogotiparà  el  vehicle.
L’operació de deslogotipació consistirà en fer desaparèixer del  vehicle  la imatge
corporativa de l’ens local. 

Control de qualitat de prestació de servei 

L’adjudicatari realitzarà tot el sistema de gestió de flota en suport informàtic i reportarà a
l’ens  local  els  indicadors  de  qualitat  de  servei  per  vehicle  via  Internet.  Els  indicadors
principals són: 

o Dia d’entrada i sortida del vehicle a taller 
o Data d’aprovació de la valoració de la intervenció en taller 
o Tramitació dels parts d’accident, si s’escau 
o Gestió amb companyies d’assegurances, si s’escau 
o Tipus de reparació 
o Temps destinat a cada reparació 
o Quilòmetres realitzats 
o Altres indicadors que es poden proposar pel control i gestió de flota 



 

Aquestes informacions d’indicadors es facilitaran i es podran consultar mitjançant una web
específica, on constaran mensualment els resums d’aquells indicadors necessaris per a la
gestió de la flota com controls d’entrada i sortida de taller, disponibilitat de flota etc. L’ens
local determinarà qui tindrà accés a la informació de la web. 

Altres indicacions subjectes a contracte 

o L’arrendador  mitjançant  els  tècnics  de  la  marca  del  vehicle  escollit,
facilitarà la formació als conductors i al personal de manteniment de les
unitats de l’ús, manteniment i conducció del vehicle. 

o Quilometratge anual, 20.000 quilòmetres/any.

a) L’import per quilòmetre consumit de més és de  0,02318 €.
b) L’import per quilòmetre consumit de menys és de 0,02318 €. 

o Valor estimatiu del bé al finalitzar el període d’arrendament serà 
de 12.997,23 €.

La  durada  del  contracte  d’arrendament,  i  el  pagament  de  les  quotes  corresponents,
comptarà a partir de la data de lliurament del vehicle elèctric objecte d’aquest contracte a
l’Ajuntament de Celrà.

Tercer.-  Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 49.410,24 Euros
(IVA  inclòs)  que  s'imputarà,  d’acord  amb  la  taula  següent,  a  càrrec  de  l'aplicació
pressupostària 90.1300.20400 “Arrendament vehicles seguretat” del pressupost vigent de
la corporació, i la que correspongui dels anys 2023 a 2026:

Quart.- El  pagament  s’efectuarà  amb  la  presentació  de  la  factura  mensual  (per
mensualitats vençudes) i previ subministrament efectivament realitzat, corresponent a una
dotzena  part  del  preu  anual  del  subministrament  contractat  prèvia  fiscalització
d’Intervenció.

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 l’àrea de serveis municipals,
que exercirà les facultats dels responsable del contracte.
Setè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al  CCDL (preferentment a través d’EACAT) i  a
l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Vuitè.-  Notificar  aquest  acord  a  l’empresa  adjudicatària  ALPHABET  ESPANYA  FLEET
MANAGEMENT, S.A., i comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a
la seva execució.
Novè.- Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.



 

8.  ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS:  REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
REFORMA DE LA PLANTA PRIMERA DE LA TORRE DESVERN DE CELRÀ (expedient
x2022000534).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a la
redacció del projecte de reforma de la planta primera de la Torre Desvern de Celrà.

2. Es va convidar a tres arquitectes perquè presentessin la seva oferta per a la realització
del servei. Han presentat pressupost els arquitectes següents:

Nom Número
registre

Data
registre

Import  oferta
IVA exclòs

Import  oferta
IVA inclòs

Olga Muñoz Frigola 2607 21/04/202
2

13.457,00 16.282,97

Albert Jané Planelles 2619 21/04/202
2

12.500,00 15.125,00

Mariona Soria Rosselló 2620 21/04/202
2

11.890,00 14.386,90

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’arquitecte Sra. Mariona Soria Rosselló,  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 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, 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  la  Sra.  Mariona Soria  Rosselló,  amb DNI  ***2353**,  el
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte de reforma de la planta primera
de la Torre Desvern de Celrà, per un import de 11.890,00  euros, IVA exclòs (14.386,90
euros,  IVA  inclòs),  de  conformitat  amb l’oferta  presentada  i  subjecta  a  les  condicions
següents:

 El projecte caldrà que compleixi amb a nivell formal i de contingut les prescripcions
que regula el capítol 2 del títol 1 (arts. 12 i següents) del Decret 179/1995 del
Reglament d'obres, activitats i serveis i l’article 235.1) Decret legislatiu 2/2003 TR
Llei municipal i de règim local de Catalunya)

Durada del contracte: 30 setembre de 2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
21.1500.64000 “projectes tècnics”, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats.

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Sisè.- El  contracte  es  realitzarà  sota  la  supervisió  de  la  Sra.  Joana Argerich  Herreras
(arquitecta municipal), 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.

9. 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 l’adjudicació del contracte de subministrament de jocs de
fusta per instal·lar al parc infantil del carrer Bòbiles. 

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

9.1.  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  SUBMINISTRAMENT  DE  JOCS  DE  FUSTA  PER
INSTAL·LAR AL PARC INFANTIL DEL C/ BÒBILES (expedient X2022000662).



 

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament
per  a  adquisició  de  jocs de fusta  per  instal·lar  al  parc  infantil  del  C/  Bòbiles  degut al
deteriorament dels existents

2. A tal efecte, es va convidar a les tres empreses que consten a l’expedient per a què
presentessin la seva oferta econòmica, sent les que l’han presentat les següents:

Nom empresa Import oferta
(IVA exclòs)

YALP IBÉRICA GROUP, SL 12.480,00 €
PARKS 3000, SLU 9.265,00 €
AGAPITU URBAN INDUSTRIES, SL 13.530,00 €

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa  PARKS 3000,  SLU,  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 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  PARKS  3000,  SLU,  amb  NIF  B-17708009,  el
contracte menor de subministrament per a adquisició de jocs de fusta per instal·lar al parc



 

infantil del C/ Bòbiles, per un import de 9.265,00 euros, IVA exclòs (11.210,65, IVA inclòs),
de conformitat amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: Fins el 30/06/2022

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 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.

10.0. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

DONACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Es dóna compte de les següents resolucions d’avocació de competències de la Junta de
Govern a favor de l’Alcaldia:

Número
Decret

Data Títol Número
expedient

428/2022 4/4/22

Convoctòria procediment contractació per via de
máxima  urgencia  per  a  la  cobertura  temporal
interina d’un lloc de tècnic/a de Joventut per un
termini de tres mesos o fins a la resolució del
corresponent  procediment  reglamentari  de
cobertura interina o definitiva

X2022000482

518/2022 26/4/22
Adjudicació  contracte  menor  serveis:  suport
tècnic en so i luminotècnia per a la Festa Major
2022

X2022000617

521/2022 27/4/22
Adjudicació  contracte  menor:  correfoc  “Diables
de l’Onyar” per a la Festa Major 2022

X2022000619

525/2022 27/4/22
Adjudicació  contracte  menor  subministrament:
contenidors de recollida selectiva

X2022000634

La Junta resta assabentada.



 

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