
 

  

 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 

Número: 11  

Caràcter: ordinària 

Convocatòria: 21 de juny de 2022 

Horari: de 17.00 hores a 17.20 hores 

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  

 

A Celrà, quan són les 17.00 hores del dia 21 de juny 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, que assisteix de forma telemàtica 

mitjançant videotrucada. 

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 ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA  7 DE JUNY DE 2022. 

 

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7 de 

juny 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 ESTABILITZACIÓ I 

COBRIMENT PROVISIONAL DE COBERTES D’HABITATGE AL CARRER MAJOR 15 DE 

CELRÀ (expedient x2022000852). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 31 de març de 2022, mitjançant decret d’alcaldia 407/2022,  s’ordena a l’empresa 
ULTIM 2011, SL perquè porti a terme l’enderroc de les cobertes que presenten perill 

d’esfondrament i d’aquells forjats que es troben ja mig esfondrats ala finca situada al carrer 

Major núm. 15 de Celrà, amb referència cadastral núm. ....... Expedient x2022000501. 
 
2.- En data 30 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003603, el Sr. ...., en representació 
de l’empresa ULTIM 2011 SL, sol·licita llicència urbanística per a estabilització i cobriment 
provisional de cobertes de l’habitatge situat al carrer Major número 15 de Celrà. 
 

3.- En data 2 de juny de 2022, registre de sortida S2022001633, es requereix a  l’empresa 
ULTIM 2011 SL documentació complementària. 
 
4.- En data 3 de juny de 2022, registre d’entrada E2022003744, el Sr. ......, en representació 
de l’empresa ULTIM 2011 SL, presenta documentació complementària. 
 
5.- En data 13 de juny de 2022, registre d’entrada E2022003921, el Sr. ......, en 

representació de l’empresa ULTIM 2011 SL, presenta més documentació complementària. 
 

6.- En data 15 de juny de 2022, emet 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 a l’empresa ULTM 2011 SL amb NIF B-55105746 llicència urbanística per 
a l’estabilització i cobriment provisional de cobertes d’habitatge situat al carrer Major núm. 

15 de 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 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. 

 
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. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 

corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  
17. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
18. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  

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

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

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
22. 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.  
23. 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: 6.200,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:         201,50 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 

TOTAL: 293,50 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 

3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 

PISCINA EN L'ESPAI LLIURE DE PARCEL·LA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR 

AÏLLAT AL CARRER JOAN SALVAT PAPASSEIT NÚMERO 7 DE CELRÀ (expedient 

X2022000855). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 31 de maig de 2022, registre d’entrada 3621, la Sra. ....., en representació 

del Sr. ......., sol·licita llicència d’obres per la construcció d’una piscina en l’espai lliure de 
parcel·la d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Joan Salvat Papasseit número 7 de Celrà. 
 
2. En data 2 de juny de 2022, registre de sortida S2022001626, es requereix al Sr. 
........ documentació complementària. 
 

3. En data 13 de juny de 2022, registre d’entrada 3915, la Sra. ......, en representació 
del Sr. ......., entrega documentació complementària. 
 
4. En data 16 de juny 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 a la Sr. ....... amb DNI núm. ***1231** llicència urbanística  per a la 
construcció d’una piscina en l’espai lliure de parcel·la d’un habitatge unifamiliar situat al carrer 



 

  

 

 

Joan Salvat Papasseit número 7 de 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, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 

l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
 
Condicions Particulars: 

1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 

existents a la vorera i al vial. 
2. En cap cas la caseta de maquinària pot envair les franges de separació a llindars de 

parcel·la. 
 

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. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
4. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 

totalment acabats.  
5. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 

cosa caldrà ser sol·licitada a part.  

6. 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.  

7. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
8. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà.  
9. 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.  
10. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
11. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 

en els espais públics.  
12. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral.  
13. 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: 14.877,10 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:         483,51 €  



 

  

 

 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:  575,51 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. INCOACIÓ PROCEDIMENT D'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

I DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DELS SECTORS SUD 02 I 03 DEL MUNICIPI 

DE CELRÀ (expedient x2022000922). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 24 d’agost de 2007, mitjançant Decret d’Alcaldia 642/2007, es van estimar 
parcialment els al·legacions formulades i es va aprovar definitivament el Projecte 

d’Urbanització dels sectors SUD 02 i Sud 03 del municipi de Celrà.  
En data 28 de setembre de 2007 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 191 l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització dels sectors SUD 02 i Sud 03 del 
municipi de Celrà. 
En data 16 de juny de 2022 emet informe l’arquitecta municipal en el que fa constar que: 

.../... 

El Projecte d’Urbanització dels sectors SUD 02 i Sud 03 tenia un pressupost d’execució 
material de 2.603.635,76 € i un Pressupost de Contracte de 3.633.497,09 €. 
A data d’avui no s’ha desenvolupat les obres del Projecte d’Urbanització dels sectors 
SUD 02 i Sud 03. 
CONCLUSIONS 
Vist que la modalitat de desenvolupament dels Projectes de Reparcel·lació del SUD-
02 del SUD-03 aprovat en data 17 d’octubre de 2008 era per cooperació, que han 

passat 14 anys des de la seva aprovació definitiva i que no s’han desenvolupat els 
treballs, caldria realitzar una actualització de preus del Projecte d’Urbanització 
corresponent als sectors de sòl urbanitzable delimitat SUD-02 i SUD-03 del municipi 
de Celrà. 
.../... 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de agosto, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanismes  
Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al 
Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat 
d'actes de naturalesa urbanística. 

L' aprovació de figures de desplegament del planejament 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 unanimitat 

l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
 Primer. Incoar expedient d’actualització del Projecte d’Urbanització i de reparcel.lació dels 
sectors SUD 02 i Sud 03 del municipi de Celrà, aprovat en data 24 d’agost de 2007, 



 

  

 

 

mitjançant decret d’Alcaldia 642/2007 i publicat al BOP núm. 191, de data 28 de setembre 
de 2007.  

 
 Segon. Sol·licitar al registre de la Propietat núm. 3 de Girona que inscrigui una nota 
marginal a totes les finques registrals que formen part del Projecte d’Urbanització dels sectors 
SUD 02 i Sud 03, segons annex del projecte, corresponents al municipi de Celrà, de 
conformitat amb el que disposa l’article 5 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, sobre 
l’inici d’aquest procediment.  

 

5. LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 

FOTOVOLTAIQUES A L'EDAR CELRÀ (expedient x2022000795). 

 
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 liciti el contracte 
administratiu per l’adquisició de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum i la seva instal·lació 

a l’Estació depuradora d’aigües residuals de Celrà (EDAR), en virtut del Decret d’Alcaldia 
658/2022. 
2.- En data 2 de març de 2022 va sortir publicat al BOP de Girona l’anunci d’aprovació 
definitiva del projecte titulat ‘Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’EDAR’. 
3.- Havent-se redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

4.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, 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 mixt amb les condicions establertes en l’article 34.2 de la LCSP. 

Per a la determinació de les normes que regiran l’adjudicació dels contractes mixtos que el 
seu objecte contingui prestacions de varis contractes regulats en aquesta Llei i donat que en 
aquest supòsit es comprenen prestacions pròpies del contracte de subministrament i d’obres 

s’atendrà al caràcter de la prestació principal, que en aquest cas és el contracte de 
subministrament. 
És per la qual cosa que el contracte té la consideració de contracte administratiu de 

subministrament, d’acord amb 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, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 

de 14 d’abril de 2021. 
 



 

  

 

 

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 mixt de subministrament i d’obra per a l’adquisició de plaques 
fotovoltaiques per l’autoconsum i la seva instal·lació a l’EDAR de Celrà, per import de 
58.871,65  €, IVA inclòs (48.654,26 €, IVA exclòs). 

 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives 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 

15 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 58.871,65 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 80.1600.63300 ‘Millores EDAR 2022’ a càrrec del pressupost vigent de la 
Corporació. 
 

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 

Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde 
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 Celrà 

             Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
         Secretària: Sra. Maria Roura Sanchez, tècnic de l’Ajuntament 

 

 

6. ANUL·LACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'UN ESPECTACLE DE LA 

FESTA MAJOR 2022 PER CAUSES SOBREVINGUDES (expedient número X2022000568) 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. En sessió ordinària del dia 19 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local va adjudicar a 
favor de l’Associació Cultural Actura, amb NIF G67132720, el contracte menor de servei per 

l’espectacle “Biflats” durant la festa Major de Celrà de 2022 per un import de 3.500 euros, 
exempts d’IVA d’acord Art 20.14.c de la llei 37/1992 de l’IVA. 
 
2. En data 2 de juny 2022, registre d’entrada E2022003722, el Sr. ......, amb DNI 46538002D 
i en representació de l’Associació Cultural Actura amb CIF G67132720, ha informat de la 
cancel·lació del concert de Biflats per motius de salut del cantat i sol·licita la cancel·lació del 
contracte vigent. 

3. La tècnica de l’àrea de cultura ha emès informe relatiu a la cancel·lació de l’esdeveniment 
i l’anul·lació de la contractació. 
 
4. Consta a l’expedient el document comptable de l’anul·lació de l’autorització i disposició de 
la despesa que finalment no s’ha realitzat. 

 
FONAMENTS DE DRET 

1. Atès la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 



 

  

 

 

2.  Vist el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

 
3. Considerant el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local que estableix les competències de les entitats locals. 
 
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. Acceptar la renuncia al contracte presentada per l’adjudicatari, per incapacitat 
sobrevinguda, en relació amb l’adjudicació a favor de l’Associació Cultural Actura, amb NIF 

G67132720, del contracte menor de servei per l’espectacle “Biflats” durant la festa Major de 
Celrà de 2022 per un import de 3.500 euros, exempts d’IVA d’acord Art. 20.14.C de la Llei 
37/1992, d’acord amb l’oferta presentada, que no es va poder celebrar. 
 
Segon. Anul·lar l’autorització i disposició de despesa per un import de 3.500 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària : 30 3380 22609 “Festes popular i altres esdeveniments”, del 
pressupost vigent de la corporació 

 
Tercer.  Notificar aquest acord a la part interessada i a la intervenció i tresoreria municipal. 
 
 

7. CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'AMIPA DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

TRAPELLES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN ESPECTACLE INFANTIL PER A LA 

FESTA FINAL DE CURS 2021-2022 (expedient núm. X2022000841) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. L’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles organitza cada any, la festa de fi de curs per a 
infants i famílies. Enguany, l’entitat inclou, dins les activitats per a celebrar el final de curs, la 
contractació de Jordi  Tonietti per la realització d’un espectacle infantil que es portarà a terme 
el dia 1 de juliol  per als infants, personal docent i famílies de tota l’escola. 

 
2. En data 19 de maig de 2022, registre municipal d’entrada E2022003407, l’AMIPA Trapelles ha 

formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per a sufragar part  la despesa derivada de la 
contractació de l’espectacle que realitzarà Jordi Tonietti. 

 
3. Per tal de contribuir en l’organització d’aquest tipus d’activitats que complementen l’activitat 

educativa de les escoles bressol i fomenten la cohesió de la comunitat educativa del centre, el 

regidor d’Educació ha emès una proposta d’una subvenció per import de 250 euros concedida 
directament a favor de l’AMIPA Trapelles.  
 

4. Vistos els informes de secretari i intervenció emesos en dates  7 de juny de 2022 i 10 de juny 
de 2022 respectivament. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 i 130-
135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre; 
 



 

  

 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 

Primer.  Concedir una subvenció per import de 250 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol 
Municipal Trapelles amb NIF G17845637, domicili al C/Isidre Rossell, núm. 48, de Celrà, i adreça 
electrònica a efectes de notificacions ......., a fi de sufragar part de la despesa derivada de la 

realització de les activitats de final de  curs 2021-2022. 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AMIPA 
TRAPELLES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN ESPECTACLE INFANTIL PER AL FINAL 
DE CURS 2021-2022 
A Celrà a xx de juny de 2022 
INTERVENEN 
D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant en nom i 
representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 21.1 b) de la 

Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
D’una altra, la Sra......., amb DNI ........... i com a presidenta de l’AMIPA Trapelles, amb 

CIF G17845637 i domicili al C/ Isidre Rossell i  Gimbernat , núm. 48, de Celrà. 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat necessària 

per a formalitzar el present conveni.  
EXPOSEN 

1. L’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles organitza cada any, la festa de fi de curs 
per a infants i famílies. Enguany, l’entitat inclou, dins les activitats per a celebrar el final 
de curs, la contractació d’un espectacle infantil que es realitza el dia 1 de juliol per als 
infants, personal docent i famílies de tota l’escola. 
 

2. En data 19 de maig de 2022, registre municipal d’entrada E20220003407, l’AMIPA 
Trapelles ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per a sufragar part de la despesa 
derivada de la contractació de l’espectacle que realitzarà Jordi Tonietti. 
 

3. En data 31 de maig de 2022, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 

d’un import de 250 euros a favor de l’AMIPA Trapelles amb la finalitat de contribuir a 
l’organització de l’activitat. 

 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest conveni 
regulador de la subvenció en base als següents 
 
PACTES 

1. Objecte  

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de Celrà 
i l’AMIPA Trapelles per tal de finançar part de la despesa derivada de la contractació de 
Jordi Tonietti que portarà a terme un espectacle el dia 1 de juliol de 2022 per a tots els 
infants, docents i famílies de l’escola Bressol Municipal Trapelles de Celrà,  com a acte de 
final de curs 21-22. 
 

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 



 

  

 

 

La subvenció es destinarà a finançar part de la despesa que es derivi de la finalitat per a la 
qual està prevista,  el dia 1 de juliol de 2022, dia que es realitzarà l’espectacle infantil 

objecte de subvenció. 
 

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
 

L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’AMIPA Trapelles amb un import màxim de 250 
euros per tal de sufragar part de la despesa derivada de la contractació d’un espectacle 

infantil. 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció  s’entendrà acceptada i es procedirà al 
pagament del 50% del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent 

especificat per l’entitat perceptora.  
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi justificat 
correctament la subvenció. 
 

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
 

Termini de justificació:  La subvenció es justificarà com a màxim el dia 30 de setembre 
de 2022 mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament de 
Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’activitat subvencionada. 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 

finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la secretari/ària de l’entitat. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de valor 
probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la difusió feta 
del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi 
el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
Caldrà justificar un import mínim de 250 euros, equivalent al 100% de l’import de subvenció 

concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquest import, la subvenció atorgada es reduirà 
en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de 
l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que les 
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquest 

efectes, podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un període de 

cinc anys mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els documents 
originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats al projecte, 
activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 

5. Obligacions de les parts 
 

Per part de l’entitat beneficiària: 
1. Executar l’activitat objecte d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat a l’efecte. 
2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es concedeix.  
3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest conveni de 

col·laboració. 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 

audiovisuals relacionats amb l’actuació subvencionada la col·laboració de 

l’Ajuntament de Celrà en l’execució del projecte. 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat a la 

Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 



 

  

 

 

requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 

6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat d’acord 
amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 

subvenció concedida. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

 
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i en 

aquest conveni. 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 

conveni regulador. 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 

precedents acords. 
 
6. Protecció de dades 

 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol altra 

normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  
 

7. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat o 
projecte. 

2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es concedeix. 
3. Mutu acord de les parts. 

4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 

 
8. Normativa aplicable 

 

En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals. 
9. Resolució de conflictes 

 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present conveni 
les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa referent al 
Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic efecte, 

al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 
 
 



 

  

 

 

Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3233 48000 
“Aportació AMIPA EB Trapelles” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2022. 

 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 

Sisè. Comunicar el present acord als interessats/des, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 

 

8. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA. 

 

Es dóna compte de la següent resolució d’avocació de competències de la Junta de Govern 

a favor de l’Alcaldia: 

 
Número 

Decret 

Data Títol Número 

expedient 

747/2022 14/6/22 

Aprovació de l’expedient de contractació i 

convocatòria del contracte dels serveis 

educatius consistent en l’execució de 

disciplines i activitats de l’EMDC. 

X2022000252 

 

La Junta resta assabentada. 
 
 

9. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

 

En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’incloguin per raó 

d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local quatre assumptes no compresos 

dins de l’ordre del dia i que corresponen a: 

1. Aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’arranjament de la plaça del mercat 

de Celrà- Fase 1  

2. Adhesió a la 1ª pròrroga del Acord Marc amb l'ACM per el subministrament elèctric 

3. Adjudicació del contracte d'obres per a la canalització del Torrent del carrer Isidre 

Rossell - Fase 2 

4. Adjudicació contracte menor de serveis per desbrossaments de camins forestals per 

fer arribar fibra òptica als disseminats del municipi 

 

 

L’alcalde sotmet la urgència dels assumptes a votació, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

9.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ARRANJAMENT 

DE LA PLAÇA DEL MERCAT DE CELRÀ – FASE 1 (expedient X2022000651). 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 24 d’abril de 2022, registre d’entrada municipal núm. 22.646, l’arquitecte, Sr. Albert 

Jané Planelles presenta projecte d’urbanització de l’arranjament de la plaça del mercat de 
Celrà corresponent a la Fase 1 de l’avantprojecte titulat “Urbanització de l’arranjament de la 
plaça del mercat de Celrà” aprovat pel Ple de l’Ajuntament,  amb un pressupost d’execució 
per contracte de 66.113,80 Euros IVA exclòs (79.997,70 Euros IVA inclòs). 



 

  

 

 

 
Aquesta Fase 1 planteja actuar en la en la primera franja de l’àmbit. Concretament en l’espai 

adjacent a la carretera de Juià. 
 
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 unanimitat 

l’adopció del següent  
ACORD 

 
 Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Urbanització de 

l’arranjament de la plaça del Mercat de Celrà _Fase 1, redactat pel Sr. Albert Jané Planelles, 
arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracte de 66.113,80 Euros IVA exclòs 

(79.997,70 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 ‘Urbanització de l’arranjament de la plaça del 
mercat de Celrà – Fase 1’, 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. 

 

9.2. ADHESIÓ A LA 1ª PRÒRROGA DEL ACORD MARC AMB L'ACM PER EL 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (expedient X2021000720). 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de Ple de data 13 d’abril de 2021 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Celrà al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de 

Compres de l’ACM-CCDL, establint que l’adhesió als diferents Acords marc que siguin 

d’interès i que la Central de contractació formalitzi, es realitzaran de conformitat amb les 
competències regulades a la D.A 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 



 

  

 

 

Sector Públic, per la que ens 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. 

 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va licitar i formalitzar l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), 
amb diferents lots i diverses empreses seleccionades:  

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 
3.- En sessió del dia 1 de juny de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Celrà 
va aprovar: 

• l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.03), adjudicat a favor d’Endesa energía, SAU, amb una durada de dotze 
mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període prorrogable per tres períodes més 

de 12 mesos cadascun. 
• la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Celrà inclosos al 
contracte: 

o Lot 1: CUPS de baixa tensió de menys de 15kw: Endesa energía SAU 
o Lot 2: CUPS de baixa tensió de més de 15kw: Endesa energía SAU 

o Lot 3: CUPS d’alta tensió: Iberdrola clientes SAU 
 
4.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament 
la modificació iniciada de l’acord marc, per la qual es passa d’una única actualització i un únic 
preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’inici de la 
pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. Els preus quedaran fixats en base 
a la mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar 

en el mes anterior al inici del trimestre a actualitzar.  
En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM també va acordar l’aprovació 
inicial de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 
 
5.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament 

la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

(expedient de contractació núm. 2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més, 
des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 

la redacció donada per la LRSAL. 
Articles 227 i ss. de la  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.  
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 



 

  

 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que 

regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en 
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

 
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 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 

següent:  
ACORD 

 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a la primera pròrroga del contracte 
2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), des de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 
2023.  

 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat del ajuntament de Celrà, ordenats per lot, que 
s’inclouen al contracte, amb les següents especificacions: 

 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades 

a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec 
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 
regulació vigent.   

 
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU: 



 

  

 

 

 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU: 

 
 
LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU 

Núm. CUPS TARIFA SITUACIÓ

1 ES0031406113816001KP0F 2.0A Torre Desvern

2 ES0031406147975001QY0F 2.1A Escola Bressol Trapelles

3 ES0031406148375001LJ0F 2.0A Estació ADIF i magatzem 

4 ES0031408036262001PR0F 2.0A Casa Hiniasa

5 ES0031408179982001VQ0F 2.1A Aula Estació (Moll de Renfe)

6 ES0031406112087002BB0F 2.0A Magatzem carrer Areny

7 ES0031408212164001FW0F 2.1DHA c. Gemans Sabat 3R

8 ES0031406135869001TX0F 2.0DHA c. Girones 5 (Palahines) 3L

9 ES0031406114153001EN0F 3.0A c. Just Puig, sector residencial 3J

10 ES0031406144914001FF0F 2.0DHA c.Fàbrica, costat CT  3C

11 ES0268100100030008FM 2.0A Plaça Esglesia (Sol Jove)

12 ES0268100100030009FY 2.1DHA Sector Ctra. Palamós 3D

13 ES0268100100030013FX 2.0A C. Muralla (Edifici Les Monges)

14 ES0268100100030015FN 2.0A Antic Ajuntament c. Rda. De Baix

15 ES0268000000083452JL0F 2.0A C.Major, 14 (Casa Feliu-Serveis Comuns)

16 ES0268000000083453JC0F 2.0A C.Major, 14 (Casa Feliu-Pis 1-A)

17 ES0268000000083454JK0F 2.0A C.Major, 14 (Casa Feliu-Pis 2-A)

18 ES0268100100030018FS 2.0DHA Ornamental Plaça Esglesia 3F

19 ES0268100100030020FV 2.0A Ctra. de Juià (Cementiri)

20 ES0268100100030023FC 2.0DHA Rda. De Baix (Casc Antic) 3G

21 ES0268100100030024FK 2.0DHA Mas Prat de la Vila 3H

22 ES0268100100030026PT 2.0DHA C. Cabanya 3A

23 ES0268100100030011FP 2.0DHA sect.c.La Fàbrica (Can Ponac) 3I

24 ES0268100100030036PX 2.0DHA Ctra. Palamos Est (G.Sabat) 3E

25 ES0268100100030038PN 2.0A C. Orriols (Pilones)

26 ES0268100100030014FB 2.0A Plaça Esglesia (Esglesia parroquial)

27 ES0268100100030039PJ 2.0DHA C. Muralla 3O

28 ES0268100100030040PZ 2.0DHA Ctra. de Juià Est (S. Cementiri) 3Q

29 ES0268100100030041PS 2.0DHA C. Pirineus (Joan Alsina) 3P

30 ES0268100100030045PL 2.0 DHA Rambla Josep Plà 3T

31 ES0268100100000687CD 2.0A Ctra. Juia, 35 (Magat. Cultura)

32 ES0268100100000796WA 2.0A Edifici c.Sant Feliu , 4 bx.

33 ES0268100100030025FE 2.0A C. Major, 26 (Can Cors)  9,95 KW

34 ES0268100100000602QQ0F 2.1A Major, 26-28 (Bar La Plaça)

35 ES0268100100000298AB0F 2.0A Pça. Esglèsia (Casa vivenda Cors)

36 ES0268000000084004ZL 2.0A Nau Brigada (C/ Ter, 13)

37 ES0031408658926001KC0F 2.0A Circuit radio-control

Núm. CUPS TARIFA SITUACIÓ

1 ES0031406112798001NB0F 3.0A CEIP l'Aulet

2 ES0031408171865001QS0F 3.0A CEIP "Les Falgueres"

3 ES0031406149010001MY0F 3.0A Camp futbol/pavelló (Pat.Mun.Esp)

4 ES0031408236945018FZ0F 3.0A Baixos c. Bóbiles, 9 

5 ES0031408412690001XL0F 3.0A E.B.Ginjols c.Canigó, 5

6 ES0031408059510001DS0F 3.0A c. De l'Areny 3N

7 ES0031408045774001XY0F 3.0A c. Aumet 3M

8 ES031406114708001WE0F 3.0A c. Pirineus, ET-8211 3K

9 ES0031408437990001NL0F 3.0A c. Paisos Catalans EMDC

10 ES0031408422924001DP0F 3.0A Edifici Can Ponac (c.Fàbrica 31)

11 ES0268100100030010FF 3.0A Sect.Ctra. de Juià (P.mercat) 3B

12 ES0268100100030012FD 3.0A Ctra. Juià, 88 (Escoles Velles)

13 ES0268100100030029PA 3.0A Teatre ATENEU 

14 ES0268100100030043PV 3.0A PLANTA DE BOMBAMENT (EDAR)



 

  

 

 

 
 
S’enviarà com a documentació annexa al present acord la relació de CUPS (documents en 

format Excel) que inclou totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades 
de transcripció.  
 
Així mateix, s’enviarà com a documentació annexa al present acord el formulari de dades 
(document en format Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del 
receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament. 

 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 272.800,00 € que 
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022-2023, amb càrrec a les següents 
partides pressupostàries:  
 

 
 
Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU i a IBERDROLA CLIENTES, SAU, 

empreses adjudicatàries de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-
li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL a través d’EACAT i a l’ACM a través 

d’EACAT, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 

 

9.3 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CANALITZACIÓ DEL 

TORRENT DEL CARRER ISIDRE ROSSELL - FASE 2 (expedient x2022000576). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.  Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 3 de maig de 2022, es va aprovar l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte administratiu d’obres 
per a la Canalització del Torrent del carrer Isidre Rossell i Gimbernat – Fase 2 per import de 

70.247,13 euros IVA exclòs (84.999,03 euros IVA inclòs), es va aprovar el Plec de clàusules 
administratives 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 al perfil del contractant el dia 6 de maig de 2022. 

Núm. CUPS TARIFA SITUACIÓ

1 ES0268100100030042PQ 3.1A DEPURADORA AIGÜES RESID.

NOM PARTIDA IMPORT

11 9203 22100 Subministrament llum casa Hiniasa 1.100,00 €          

14 2410 22100 Energia elèctrica promoció econòmica 7.000,00 €          

30 3330 22100 Subministrament elèctric locals culturals 30.200,00 €         

30 3331 22100 Subministrament elèctric teatre Ateneu 8.500,00 €          

40 3421 22100 Subministrament elèctric poliesportius municip i camp futbol 16.000,00 €         

50 3371 22100 Subministrament elèctric local joventut 4.000,00 €          

70 2310 22100 Subministrament elèctric escoles velles 2.600,00 €          

74 3372 22100 Subministrament elèctric casal d'avis Can Ponac 9.600,00 €          

76 3231 22100 Subministrament elèctric escola Aulet 10.000,00 €         

76 3232 22100 Subministrament elèctric escola Falgueres 12.000,00 €         

76 3233 22100 Subministrament elèctric EB Trapelles 4.000,00 €          

76 3234 22100 Subministrament elèctric EB Gínjols 3.000,00 €          

77 3260 22100 Subministrament elèctric escola de dansa 3.700,00 €          

80 1500 22100 Subministrament elèctric locals brigada. 1.500,00 €          

80 1600 22100 Energia elèctrica. EDAR 82.000,00 €         

80 1640 22100 Subministrament elèctric cementiri 100,00 €             

80 1650 22100 Subministrament elèctric enllumenat públic. 77.500,00 €         

TOTAL 272.800,00 € 

Nº PARTIDA



 

  

 

 

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 26 de maig de 2022 a les 

15.00h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 30 de maig de 2022. 
 
4. Han presentat oferta els licitadors següents: 

          Registre d’entrada municipal 

 Licitadors Registre Data 

1 Serveis constructius Mieres, S.L.U. E2022003479 24/05/2022 

2 Salvador Serra, S.A. E2022003533 26/05/2022 

 

5. En data 30 de maig de 2022, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 

presentat pels licitadors indicats. Un cop descarregada la documentació del sobre únic 
presentat per les empreses licitadores i aplicada la fórmula per a valorar les ofertes 
presentades, la puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) va ser la següent: 
 

  

Licitadors 

Import  oferta 
€  

Import oferta 
€ 

puntuació 
oferta € 

 
(IVA exclòs)   (IVA inclòs) 10 punts 

1 Serveis constructius Mieres, S.L.U. 68.139,71 € 82.449,05 € 10 

2 Salvador Serra, S.A. 69.900,00 € 84.579,00 € 9,75 

 
Seguidament es va efectuar la comprovació del supòsit d’oferta anormalment baixa, de 
conformitat amb la clàusula 18 del PCAP. Cap de les empreses licitadores incorre en el supòsit 

d’oferta anormalment baixa. 
 
A continuació, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 

1. Serveis constructius Mieres, S.L.U. 
2. Salvador Serra, S.A. 

 
2. Sol·licitar a l’empresa licitadora classificada en primer lloc perquè en el termini de set 
dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent 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. 
 

6.- El dia 30 de maig de 2022 es va publicar l’acta del Sobre únic al perfil del contractant.   
 
7.- El dia 31 de maig de 2022, registre de sortida municipal número S2022001571, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 21 del PCAP a l’empresa classificada en 
primer lloc, Serveis constructius Mieres, S.L.U., indicant-li que havia de presentar aquesta 
documentació en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del document 
electrònic.  

 
8.- En diversos registres d’entrada municipal, Serveis constructius Mieres, S.L.U. va presentar 
la documentació i respecte a la garantia definitiva, per import de 3.406,98 euros, l’empresa 
ha presentat un aval amb Banc Sabadell. Es va efectuar un segon requeriment a l’empresa 
atès que calia un aclariment en la documentació presentada, que l’empresa ha presentat 
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 d’obres per a la Canalització del Torrent del 

carrer Isidre Rossell i Gimbernat – Fase 2, a favor de Serveis constructius Mieres, S.L.U., 
amb NIF B-55150023, per l’import de 68.139,71 euros, IVA exclòs 82.449,05 Euros, IVA 

inclòs. 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, per la memòria valorada titulada Canalització del Torrent del 
carrer Isidre Rossell i Gimbernat – Fase 2, i per la proposta presentada per l’empresa 
adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació contractual. 

El contracte tindrà una durada de dos mesos, de conformitat amb la clàusula 5a PCAP. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.61923 ‘Canalització torrent carrer Isidre Rossell’ del pressupost vigent de la 
Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar a l’empresa adjudicatària 

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 aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 

9.4. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER DESBROSSAMENTS DE 

CAMINS FORESTALS PER FER ARRIBAR FIBRA ÒPTICA ALS DISSEMINATS DEL 

MUNICIPI (expedient X2022000934) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a tala i 
desbrossament de diversos camins forestals per fer arribar fibra òptica als disseminats del 

municipi. 
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. 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa VALENTÍ FERRAN DESBROSSAMENTS, 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 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 l’empresa VALENTÍ FERRAN DESBROSSAMENTS, SL, amb NIF 

B-17696220, el contracte menor de serveis per a tala i desbrossament de diversos camins 



 

  

 

 

forestals per fer arribar fibra òptica als disseminats del municipi, per un import de 4.836,00 
euros, IVA exclòs (5.851,56 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.  

Durada del contracte: Fins el 31/07/2022 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1700.21000  “Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres”, 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. 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. 


