
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Número: 21 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 20 de desembre de 2022
Horari: de 17.00 hores a 17.35 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 17.00 hores del dia 20 de desembre 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  el  Sr.  Albert  Lopez Guàrdia i  el  Sr.  Aram Aymerich
Besalú, regidors delegats amb dedicació específica. 

La senyora Sònia Fortià  Martí,  regidora delegada amb dedicació  específica,  excusa la
seva assistència. 

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 DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2022.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 13 de
desembre de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova
per unanimitat.



 

2.  DECLARAR  DESERTA  LA  CONVOCATÒRIA  D’AJUTS  PER  REHABILITAR
EDIFICIS CATALOGATS PEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE
CELRÀ (expedient x2022001291).

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària del dia 13 de Juliol de 2021 es van aprovar les bases reguladores per
a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del
patrimoni de Celrà. Acord fet públic en el BOP de Girona núm. 142, de 27 de juliol de
2021, en el DOGC número 8.464, de 23 de juliol de 2021, al tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la pàgina web de la corporació.  

2. Un  cop  transcorregut  el  període  d’exposició  pública,  sense  la  presentació  de
reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu.
Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona número 170, de 3 de
setembre,  i l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a
la Base de Dades Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 179,
de 16 de setembre de 2021 i en el e-tauler de la Corporació. 

3. En data 7 de setembre de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va
aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió d’ajuts
per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà. La
despesa màxima prevista en  aquesta convocatòria per a  la  concessió  d’ajuts  és de 5.000,00
euros. Extracte de la convocatòria fet públic en el BOP de Girona número 185, de data
27 de  de setembre de 2022 i en el e-tauler de la Corporació.

4. No s’ha presentat cap sol·licitud de subvenció dins el termini essent des del dia 28 de
setembre de 2022 al dia 30 de novembre de 2022.

5. La comissió tècnica de valoració ha emès una proposa declarar deserta la convocatòria
d’atorgament d’ajuts per a rehabilitar edificis catalogats pel Pla Especial del patrimoni
de Celrà, anualitat 2022.

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 i les bases que regeixen aquests ajuts;

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 data 30 de març.

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

ACORD 

Primer. Declarar  deserta  declarar  deserta  la  convocatòria  d’atorgament  d’ajuts  per  a
rehabilitar edificis catalogats pel Pla Especial del patrimoni de Celrà, anualitat 2022.

Segon. Comunicar aquest acord a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.

Tercer. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 



 

3. ATORGAMENT  D’AJUTS PER REHABILITAR LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DE
CELRÀ (expedient  x2022001290).

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària del dia 10 de març de 2020 es van aprovar les bases reguladores per a
l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. Acord fet públic en
el BOP de Girona núm. 108, de 5 de juny de 2020, en el DOGC número 8.149, de 8 de juny
de 2020, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació.  

2. Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions
durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. Publicant-se el text
íntegre de les bases en el BOP de Girona número 138, de 20 de juliol,  i l’extracte de la
convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 179, de 16 de setembre de 2021 i en
el e-tauler de la Corporació. 

3. En data  20 de setembre de 2022,  mitjançant acord  de Junta  de Govern Local,  es  va
aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió
d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. La despesa màxima prevista en
aquesta  convocatòria  per  a  la  concessió  d’ajuts  és  de  9.000,00  euros.  Extracte  de  la
convocatòria fet públic en el BOP de Girona número 185, de 27 de setembre de 2022 i en
el e-tauler de la Corporació.

4. Han presentat sol·licitud:

Nom Núm. Registre entrada Data Registre entrada

....... E20220007815 08/11/2022

..... E20220008452 28/11/2022

5.  La  comissió  tècnica  de  valoració  ha  emès  una  proposta  d’atorgament  dels  per  a  la
rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà, d’acord amb els criteris que consten en els
articles 9 i 11 de les bases reguladores.

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 i les bases que regeixen aquests ajuts;

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 data 30 de març.

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



 

ACORD 

Primer. Atorgar els següents ajuts per a la rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà, i
aprovar-ne la autorització i disposició:

Data Registre entrada NIF/NIE Nom sol·licitant Ubicació immoble Import ajut

08/11/2022 ***2750** ..... Carrer dels Àngels, 5 500,00 €

28/11/2022 ***7286** ..... Ronda de Baix, 5 500,00 €

Segon. Els ajuts s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita dels
tècnics municipals, que emetran un informe al respecte, de conformitat amb l’article 14 de les
bases reguladores. 

Tercer. El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la documentació.

Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 ‘Subvencions
rehabilitació edificis’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà 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 aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la
Corporació.

Setè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

4.  APROVACIÓ  DE  LES  BASES  I  CONVOCATÒRIA  DELS  PROCEDIMENTS
SELECTIUS D'ESTABILITZACIÓ CORRESPONENTS A LA LLEI 20/2021 DE 28 DE
DESEMBRE (expedient X2022001775).

Resultant  que  per  aquesta  Alcaldia  es  va  ordenar  la  incoació  d'expedient  per  a  donar
compliment  al  que  s'estableix  en l'article  2 i  en  la  Disposició  Addicional  6a  de  la  Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública.

Ates que l’Oferta Pública d’estabilització 2021, va ser aprovada per Junta de Govern en
sessió del 20 de juliol de 2021, i publicada al BOP de Girona, de data 27 de juliol de 2021,
ampliada en la oferta  pública d’ocupació 2022 aprovada per de la Junta de Govern en
sessió de 17 de maig de publicada al BOP de Girona de data 27 de maig de 2022, i acord
de rectificació de la OPO 2022 de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022 publicat
al BOP de Girona el 21 de novembre de 2022.

Considerant que la publicació de les convocatòries dels processos selectius ha de produir-se
abans del 31 de desembre de 2022, conforme al que es preveu en l'article 2.2 de la citada
norma, i finalitzar la seva execució com a màxim el 31 de desembre de 2024.

Considerant que respecte a les places ocupades de manera temporal i ininterrompudament
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, el sistema de selecció serà
el de concurs oposició, segons l'article 2.4, amb una valoració en la fase de concurs, en la
qual  es  tindrà  en  compte  majoritàriament  l'experiència  en  el cos,  escala,  categoria  o
equivalent de què es tracti podent no ser eliminatoris els exercicis o establir un mínim en la



 

fase d'oposició, en el marc de la negociació col·lectiva establerta en l'article 37.1.c) del
Reial  decret  llei  5/2015, de 30 d'octubre,  pel  qual  s'aprova el  text  refós de la Llei  de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic -TREBEP-

Considerant que la Disposició Addicional 6a preveu a més que les administracions públiques
convoquin, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu en l'article 61.6 i 7 del
Reial  decret  llei  5/2015, de 30 d'octubre,  pel  qual  s'aprova el  text  refós de la Llei  de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic -TREBEP-, pel sistema de concurs, aquelles places que,
reunint  els  requisits  establerts  en l'article  2.1,  haguessin  estat  ocupades amb caràcter
temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

Considerant que conforme a la Disposició Addicional 4a les convocatòries d'estabilització
poden preveure per a aquelles persones que no superin el procés selectiu, la seva inclusió
en bosses de personal funcionari  interí o de personal laboral temporal específiques o la
seva integració en bosses ja existents. En aquestes bosses s'integraran aquells candidats i
candidates que, havent participat en el procés selectiu corresponent, i no havent superat
aquest, sí hagin obtingut la puntuació que la convocatòria consideri suficient.

Atès que s’ha procedit a la negociació amb la representació sindicals, segons consta a les
actes aixecades a tal efectes, en relació als aspectes que regula la normativa de referència i
que es recull el contingut del resultat de dita negociació en les bases subjectes als presents
acords.

De conformitat amb la proposta de la regidoria de Recursos Humans i de atesa la delegació
que ostenta la Junta de Govern Local per la adopció dels presents acords, 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

D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per
unanimitat l’adopció del següent 

ACORD

PRIMER.- Aprovar les bases generals i les següents bases especifiques que s’incorporen
com annexos a la present que han de regir  els processos extraordinaris  d'estabilització
previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de
la temporalitat en l'ocupació pública, per a cobrir les següents places:

Annex
núm.

Núm.
convocatòria

Denominació
plaça

Lloc de
treball

Núm.
places

Grup /
subgrup

Sistema
provisió

1 CO 01/2022 TÈCNICA ARQUITECTA 1 A1 CONCURS
OPOSICIÓ

2 CO 02/2022 EDUCADORA EDUCADORA 1 C1 CONCURS
OPOSICIÓ

3 CO 03/2022 SERVEIS
ESPECIALS

VIGILANT 2 C2 CONCURS
OPOSICIÓ

Annex
núm.

Núm.
convocatòria

Denominació plaça Lloc de treball
Núm.
places

Grup /
subgrup

Sistema
provisió

1 C 01/2022 GERENT EMD GERENT EMD 1 A1 CONCURS



 

Annex
núm.

Núm.
convocatòria

Denominació plaça Lloc de treball Núm.
places

Grup /
subgrup

Sistema
provisió

2 C 02/2022 PROFESSORA EMD
PROFESSORA EMD

1 A1 CONCURS

3 C 03/2022
ENCARREGADA
EDAR

ENCARREGADA EDAR 1 A2 CONCURS

4 C 04/2022
TÈCNIC/A  AUX.
D'ESPORTS

TÈCNIC/A AUX. 

D'ESPORTS
1 C1 CONCURS

5 C 05/2022 EDUCADORA EDUCADORA 3 C1 CONCURS

6 C 06/2022 PALETA PALETA 1 C2 CONCURS

7 C 07/2022
OFICIAL NETEJADOR
VIA PÚBLICA

OFICIAL  NETEJADOR
VIA PÚBLICA

1 C2 CONCURS

8 C 08/2022 AUX. ADM. EMD AUX. ADM. EMD 1 C2 CONCURS

9 C 09/2022 PEÓ EDAR PEÓ EDAR 2 E CONCURS

10 C 10/2022 PEÓ MANTENIMENT PEÓ MANTENIMENT 2 E CONCURS

11 C 11/2022 NETEJADORA NETEJADORA 3 E CONCURS

12 C 12/2022
OPERÀRIA
MENJADOR EBM

OPERÀRIA MENJADOR 

EBM
2 E CONCURS

13 C 13/2022
CONSERGE
D'EQUIPAMENT 

CONSERGE 

D'EQUIPAMENT
4 E CONCURS

14 C 14/2022
AJUDANT  DE
CONSERGE

AJUDANT  DE
CONSERGE

1 E CONCURS

15 C 15/2022
AJUDANT
D'ORDENANÇA

AJUDANT
D'ORDENANÇA

1 E CONCURS

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

TERCER.- Contra les bases podran, els interessats, presentar els recursos que consten en
la Base Setzena d'aquestes.



 

5. 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 cinc assumptes no compresos
dins de l’ordre del dia i que corresponen a:

1. Resolució de mutu acord del contracte de subministrament de clorur fèrric per a
l'EDAR de Celrà.  

2. Suspensió  de  l'inici  de  l'execució  del  contracte  d'obres  consistent  en
l'arranjament de la Plaça del mercat - Fase 1.  

3. Adjudicació del contracte menor pel subministrament i instal·lació  d'un armari
elèctric a la carretera de Juià front plaça del mercat.

4.  Adjudicació  del  contracte  per  al  subministrament  i  instal·lació  de  paques
fotovoltaiques a  l'edifici municipal Can Ponac de Celrà. 

5. Adjudicació  del  contracte  transitori   de  recollida  i  transport  dels  residus
municipals de Celrà, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

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

5.1.  RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
CLORUR FÈRRIC PER A L'EDAR DE CELRÀ  (expedient  x2019000992)

ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 31 de gener de 2020 es va formalitzar el contracte per al subministrament de
clorur fèrric per a l’EDAR de Celrà amb l’empresa Industrias Lindamer, S.L., amb efectes a
partir del dia 1 de febrer de 2020 per un període de 3 anys, fins al 31 de gener de 2023.

2.-  En  data  30  de  novembre  de  2022,  registre  d’entrada  municipal  E2022008523,
Industrias Lindamer, S.L. sol·licita la resolució de mutu acord del contracte abans de la
seva finalització per l’augment excepcional dels preus del producte que subministren i els
elevats costos energètics, logístics, etc.

3.- En data 7 de desembre l’Ajuntament de Celrà va requerir a l’empresa la justificació de
l’augment de costos indicats. 

4.-  En  data  15  de  desembre  de  2022,  registre  d’entrada  municipal  E2022008931,
Industrias Lindamer, S.L., ha presentat documentació justificativa de l’augment de costos
que ha sofert.

5.- Ha emès informe la directora de l’EDAR de Celrà, favorable en relació a la justificació de
preus presentada, el qual consta a l’expedient

6.- Ha emès informe favorable la secretària municipal, el qual consta a l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET

L’article 211 i següents de la LCSP preveu les causes de resolució del contracte, així com la
seva  aplicació  i  efectes.  Concretament,  l’article  211.1.c  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) preveu com a motiu de resolució del
contracte el mutu acord entre l’Administració i el contractista, de conformitat també amb la
clàusula 26 del PCAP que regeix aquesta licitació. 



 

Alhora, l’article 24 del PCAP no admet la revisió de preus raó per la que cal procedir a la
resolució per via de mutu acord, atenent a les circumstàncies excepcionals sobrevingudes
en el present contracte.

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 

ACORD

PRIMER.- Resoldre per mutu acord  el  contracte de subministrament de clorur fèrric a
l’EDAR de Celrà formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i la empresa Industrias Lindamer,
S.L. amb efectes a partir de data 1 de gener de 2023. 

La resolució del contracte per aquest motiu no implicarà la incautació de la garantia per
aquest motiu, independentment que durant el període de garantia del contracte es posi de
manifest algun fet o actuació que impliqui la incautació parcial o total de la garantia. 

SEGON.- Notificar aquest acord a Industrias Lindamer S.A.

TERCER.- Comunicar aquest acord a comptabilitat i intervenció.

 

5.2.  SUSPENSIÓ  DE  L'INICI  DE  L'EXECUCIÓ  DEL  CONTRACTE  D'OBRES
CONSISTENT EN L'ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DEL MERCAT - FASE 1  (expedient
x2022001240)

ANTECEDENTS DE FET

1.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2022 es va adjudicar
el contracte d’obres consistent en l’arranjament de la Plaça del mercat – Fase 1 a favor de
l’empresa Coaypa obres i serveis, S.L. El  contracte va ésser formalitzat en data 28 de
novembre de 2022. 

2.- La clàusula tercera del contracte formalitzat estableix el següent:

TERCERA.  El  contracte  tindrà  una  durada  de  3  mesos  a  comptar  des  de  la  data  de
comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en
el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la
data  de  l’esmentada  notificació  o  de  l’acta  d’inici  de  les  obres.  El  contracte  no  serà
prorrogable.

Dins  un  termini  no  superior  a  un  mes  des  de  la  data  de  formalització  del  contracte  es
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció

facultativa de l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

Per donar conformitat a la comprovació del replanteig caldrà donar compliment al  que es
disposa a l’apartat 2 de l’article 236 LCSP.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de



 

comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Celrà signaran una acta d’inici
de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta
notificació.

L’adjudicatari ha d’haver presentat el Pla de seguretat i salut en el treball per tal que sigui
informat per a la seva aprovació, de conformitat amb la clàusula 45 PCAP.

3.- En data 16 de desembre de 2022 les parts han signat l’acta de replanteig indicant el
següent:

(...)

Segon: Que les obres definides al projecte són realitzables, però no es poden iniciar atès que
no s’han iniciat els treballs de desplaçament del quadres de comptadors de l’enllumenat públic
i dels firaires,i per tant existeixen impediments i servituds que poden afectar a les obres.

Tercer: Que el tècnic director de l’obra NO autoritza el seu començament, i es proposa la
suspensió de l’inici de l’execució del contracte d’obres d’arranjament de la Plaça del Mercat de
Celrà 1 fase.

Quart:  Que  el  tècnic  director  proposa  que  una  vegada  s’hagin  executat  les  obres  de
modificació  d'instal·lacions  elèctriques  que  donen  servei  als  comptadors  de  enllumenat  i
firaires ubicats,  a  C/  Ctra.  de Juià,  Plaça  del  mercat  cantonada baixada de la  Doma,  es
procedeixi a realitzar nova acta de replanteig.

Aquesta situació impedeix l’inici de l’execució d’aquest contracte d’obres fins que finalitzin
les actuacions prèvies indicades. 

4.- Ha emès informe la secretària municipal, el qual consta a l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET

1.- L’article 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per

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, en endavant, la LCSP, que
es  transcriu  a  continuació:  “L’execució  del  contracte  d’obres  comença  amb  l’acta  de
comprovació del replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el
contracte, que no pot ser superior a un mes des de la data de la formalització llevat dels
casos  excepcionals  justificats,  el  servei  de  l’Administració  encarregada de les  obres  ha
d’efectuar, en presència del contractista, la comprovació del replantejament fet prèviament
a  la  licitació,  estendre  acta  del  resultat,  que  ha  de  ser  signada  per  les  dues  parts
interessades, i remetre’n un exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte.”

2. De conformitat amb l’article 245.b) de la LCSP, serà causa de resolució la suspensió de
l’inici de les obres per un termini superior a 4 mesos. En aquest supòsit, i d’acord amb
l’article  246.3  LCSP,  el  contractista  tindrà  dret  a  percebre  per  tots  els  conceptes  una
indemnització del 3% del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 

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.- Declarar la suspensió de l’inici de l’execució del contracte d’obres consistent en
l’arranjament  de la  Plaça  del  mercat  –  Fase 1,  fins  que hagin  conclòs  les  actuacions,



 

indicades en l’acta de replanteig, que impedeixen l’inici de l’execució, moment en el que
caldrà aprovar una nova acta de comprovació del replanteig per a l’inici de les obres. 

Segon.- Notificar aquest acord a Coaypa obres i serveis, S.L.

5.3.  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  PEL  SUBMINISTRAMENT  I
INSTAL·LACIÓ  D'UN ARMARI ELÈCTRIC A LA CARRETERA DE JUIÀ FRONT PLAÇA
DEL MERCAT (expedient X2022001697)

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament i
instal·lació armari elèctric a la carretera de Juià front plaça del mercat.

2. A tal efecte, es va convidar a una empresa que consta a l’expedient per a què presentés
la seva oferta econòmica, sent la següent:

Nom empresa Import oferta IVA exclòs
ELECTRICITAT LA AURORA S.L.U 11.352,66 €  

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 Electricitat La Aurora 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 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 Electricitat La Aurora SLU, amb NIF B-17102534, el
contracte menor  subministrament i instal·lació armari elèctric a la carretera de Juià front
plaça del mercat,  per un import de 11.352,66  euros, IVA exclòs (13.763,72 euros, IVA
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: del 2 de gener de 2023 al 31 de gener de 2023.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
21.1532.61922  “Adequació  plaça mercat”  del  pressupost  2023,  condicionat  a  l’aprovació
definitiva del pressupost 2023, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció
municipal. En el supòsit que no es produís dita aprovació o quedes modificada la consignació
inicial prevista aquesta acord quedarà sense efecte.

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

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

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

Sisè.- El  contracte  es  realitzarà  sota la  supervisió  del  Sr.  Jordi  Güell  Camps (Enginyer
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.

5.4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE PAQUES FOTOVOLTAIQUES A  L'EDIFICI MUNICIPAL CAN PONAC DE CELRÀ
(expedient x2022001369)

ANTECEDENTS DE FET

1.  Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2022, es va aprovar
l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  del  contracte
administratiu mixt de subministrament i obra per a l’adquisició de plaques fotovoltaiques
per a l’autoconsum i la seva instal·lació a Can Ponac de Celrà, per un import de 86.059,27
Euros  IVA  inclòs  (71.123,36  Euros  IVA  exclòs),  es  va  aprovar  el  Plec  de  clàusules
administratives particulars i el projecte/plec de prescripcions tècniques particulars, i es va
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.



 

2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
es va publicar al perfil del contractant el dia 7 de novembre de 2022.

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 22 de novembre de 2022 a
les 15.00h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria avui dia 25 de novembre
de 2022.

4. Han presentat oferta els licitadors següents:          

                      Registre d’entrada municipal

Licitadors Registre Data

1 New energy concept 2020, S.L. E2022008285 21/11/2022

2 Elecnor Servicios y Proyectos SAU E2022008302 22/11/2022

3 Electricitat Boquet SL E2022008303 22/11/2022

4 Envolta Energia E2022008319 22/11/2022

5 Lampisteria Jesús Garcia i fills SL E2022008326 22/11/2022

6 Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE) E2022008327 22/11/2022

5. En data 23 de novembre de 2022, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre
únic  presentat  pels  licitadors  indicats.  Un  cop  oberts  el  sobre  únic  de  les  empreses
licitadores, es va descarregar la documentació i un cop aplicada la fórmula, la puntuació
obtinguda en el preu ofert (criteri únic) va ser:

 

Licitadors

Import  oferta

Subministrament i
instal·lació (euros

IVA exclòs)

puntuació
oferta €

10 punts

1 New energy concept 2020, S.L. 53.302,50 10,00

2 Elecnor Servicios y Proyectos SAU 67.254,11 7,93

3 Electricitat Boquet SL 60.225,58 8,85

4 Envolta Energia 68.990,00 7,73

5 Lampisteria Jesús Garcia i fills SL 56.998,00 9,35

6 Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE) 55.919,41 9,53

Es va detectar que l’empresa Envolta Energia havia presentat una oferta amb un defecte a
la  signatura  electrònica;  no  estava  signada  com  a  representant  d’empresa  (persona
jurídica).

A  continuació  es  van  efectuar  els  càlculs  per  a  valorar  si  alguna/es  de  les  ofertes
presentades poden ser considerades anormals o desproporcionades, de conformitat amb la
clàusula 18 del PCAP. Efectuat el càlcul, cap de les ofertes presentades incorre en situació
de baixa anormal o desproporcionada.



 

Per la qual cosa, la mesa de contractació va acordar:

Primer. Classificar les empreses per ordre decreixent de puntuació:

1. New energy concept 2020, S.L.
2. Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE)
3. Lampisteria Jesús Garcia i fills SL
4. Electricitat Boquet SL
5. Elecnor Servicios y Proyectos SAU
6. Envolta Energia

Segon.  Requerir  a  Envolta  energia  l’esmena  en  la  signatura  electrònica  dels
documents presentats. En cas que no s’esmeni, dins el termini de 3 dies naturals,
quedarà exclosa. 

Tercer. Sol·licitar a New energy concept 2020, S.L., empresa classificada en primer
lloc, per a què en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’enviament
del requeriment electrònic faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària
per procedir a l’adjudicació del 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.

L’acta  d’obertura  del  sobre  únic  es  va  publicar  al  perfil  del  contractant  el  dia  29  de
novembre de 2022.

6. El mateix dia 25 de novembre es va requerir a Envolta energia l’esmena de la signatura
electrònica des de la plataforma de contractació en el termini de 3 dies. En data 28 de
novembre,  dins  del  termini  atorgat,  l’empresa  Envolta  energia  presenta  la  signatura
electrònica. 

7. En data 29 de novembre, registre de sortida municipal S2022003612, es va requerir a
New energy concept 2020, S.L. per a què presentés, en el termini de set dies hàbils a
comptar des de la data d’enviament del  requeriment electrònic,  la documentació per a
l’adjudicació del contracte així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia
definitiva, per import de 2.665,13 euros.  

8.  En dates 5 i  9 de desembre de 2022,  registres  d’entrada municipal  E2022008688 i
E2022008759, l’empresa  New energy concept 2020, S.L.  ha presentat  la documentació
requerida, i justificada la constitució de la garantia definitiva mitjançant aval constituït amb
Caja de seguros reunides, companyia de seguros y Reaseguros, S.A. (CASER). 

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, que va ser 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. Adjudicar  el  contracte  administratiu  per  al  subministrament  i  instal·lació  de
plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum a les instal·lacions de l’edifici  municipal  Can
ponac  de  Celrà,  a  favor  de  l’empresa  New  energy  concept  2020,  S.L.,  amb  CIF  B-
19242049, per un import de 53.302,50 euros, IVA exclòs (64.496,03 euros, IVA inclòs).

Al  marge  de  la  normativa  de  referència,  el  contracte  es  regirà  pel  Plec  de  clàusules
administratives particulars, pel projecte d’obra ordinària titulat ‘Instal·lació fotovoltaica en
règim d’autoconsum compartit a la coberta del centre de la gent gran Can Ponac de Celrà’  i
per la proposta presentada per l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran
part de la documentació contractual.

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número  11.9330.62300  ‘Instal·lació  plaques  fotovoltaiques  edificis  municipals’  del
pressupost vigent de la Corporació. 

Tercer. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  licitadores  i  citar  l’adjudicatària perquè
concorri a formalitzar el contracte administratiu quan se li requereixi.

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

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

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



 

5.5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE TRANSITORI  DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DELS RESIDUS MUNICIPALS DE CELRÀ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT (expedient X2022001384)

ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 20 de desembre de 2017 es va formalitzar el contracte del servei de recollida i
transport dels residus municipals de Celrà amb l’empresa Tècniques i recuperacions del
Gironès Tiroi, S.L., centre especial de treball, amb efectes a partir del dia 1 de gener de
2018 per un període de 4 anys,  fins al  31 de desembre de 2021,  amb possibilitat  de
pròrroga per un any i un any més, prèvia autorització de l’Ajuntament.

2.-  En data 28 de setembre de 2021, registre de sortida municipal S2021002549, es va
notificar el decret d’alcaldia 917/2021, de data 27 de setembre, pel qual es va resoldre el
següent: 

PRIMER.- Comunicar a Tècniques i recuperacions del Gironès Tiroi, S.L. la fi de la vigència
del contracte del servei de recollida i transport dels residus municipals de Celrà a data 31 de
desembre de 2021, i indicar-li que, en el cas que el nou contracte no s’hagi adjudicat a la data
de finalització del contracte actual, s’establirà el mecanisme que preveu l’article 29.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per un període màxim de nou
mesos des de la finalització del contracte actual, a fi de no interrompre la prestació del servei
mentre es tramiti l’expedient de contractació.  

(...)

3.-  Per  acord  de  Ple,  de  data  22  de  juliol  de  2022,  es  va  aprovar  l’expedient  de
contractació,  subjecta  a  regulació  harmonitzada  mitjançant  procediment  obert  -no
reservat- i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per tal de procedir a la
licitació  del  servei  de  recollida  i  transport  de  residus  municipals  de  Celrà, exp.
X2021001034, es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació
d’aquest contracte, publicant-se l’anunci al perfil del contractant i al DOUE.

Al no haver-se presentat cap oferta durant el període de presentació, per acord de ple de
data 13 de setembre de 2022, es va declarar desert el procediment de contractació del
servei de recollida i  transport dels residus municipals de Celrà, mitjançant procediment
obert i subjecte a regulació harmonitzada, acordant el següent:

Primer. Declarar  deserta  la  licitació  del  contracte administratiu  del  servei  de  recollida  i
transport de residus municipals de Celrà i procedir a l’arxiu de l’expedient.

 Segon. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès Tiroi, S.L.,
prestadora de l’actual  servei  de recollida i  transport  dels  residus municipals  de Celrà,  en
situació de pròrroga forçosa, indicant que ha de complir la clàusula 40.t del Plec de Clàusules
Administratives Particulars  (Exp.  X85/2017) continuant  la  prestació  del  servei  fins  que es
procedeixi  a adjudicar  el  nou contracte de serveis,  per raons d’interès públic  atenent  les
característiques de servei  bàsic  de caràcter obligatori  de la recollida de residus municipal
article 26.1.a) Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.

Davant aquesta situació,  va esdevenir impossible licitar  i  adjudicar el  nou contracte  de
recollida i transport de residus abans del període de nou mesos indicat de pròrroga forçosa,
el qual finalitzava el dia 30 de setembre de 2022. 

5.- En data 23 de setembre de 2022, registre d’entrada municipal E2022006477, l’empresa
Tècniques i recuperacions del Gironès Tiroi, S.L. manifesta la seva conformitat de continuar
prestant el contracte fins que hi hagués un adjudicatari nou, però modificant el preu del
contracte de serveis. 



 

En la clàusula 57 del PCAP que regeix el contracte per a la recollida i transport de residus
municipals -exp. X2017000085- s’indica que en aquest contracte no procedeix la revisió de
preus. 

6.-  Per acord  de ple  de  data  11  d’octubre  de 2022 es  va aprovar  la  licitació  del  nou
contracte per a la recollida i transport de residus municipals, mitjançant procediment obert
-no  reservat  a  Centres  especials  de  treball-  amb  tramitació  d’urgència  (exp.
X2022001315).  El  dia  4 de novembre va finalitzar  el  període de presentació  d’ofertes,
durant el qual només s’ha presentat una oferta: de l’empresa Tècniques i recuperacions del
Gironès Tiroi, S.L.

Un cop oberts els Sobres A, B i C, la mesa de contractació va acordar proposar com a
adjudicatària  a  l’empresa  licitadora  i  requerir-la  per  a  què  presentés  la  documentació
prevista a la clàusula 21 del PCAP per a l’adjudicació del contracte.  El  requeriment de
documentació es va posar a disposició de l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès
Tiroi, S.L. el dia 2 de desembre de 2022, registre de sortida municipal S2022003709. No es
podrà adjudicar aquest contracte fins que hagi presentat  correctament la documentació
requerida. 

7.- Per a l’execució del contracte de recollida i transport de residus de Celrà durant el
període transitori que va des de que ha finalitzat la pròrroga forçosa, 1 d’octubre de 2022,
a l’inici de la prestació del nou contracte de recollida i transport de residus, per decret
1141/22 de data 30 de setembre de 2022 es va incoar l’expedient administratiu per dur a
terme la  tramitació  de  l’adjudicació  del  contracte  administratiu  del  servei  transitori  de
recollida  i  transport  dels  residus  municipals  de  Celrà,  exp.  X2022001384,  mitjançant
procediment  negociat  sense  publicitat  per  concórrer  les  raons  que  preveuen  l’article
168.a.1 i b.1 de la LCSP. 

8.- La responsable del contracte ha emès informe proposant les condicions de l’adjudicació
del contracte del servei de recollida i transport de residus municipals transitori. 

9.- Davant el fet que la recollida i transport de residus municipals és un servei essencial de
prestació obligatòria, és imprescindible la continuació de la prestació fins que es formalitzi
el nou contracte de recollida i transport de residus municipals.

10.- Consten a l’expedient les negociacions realitzades amb l’empresa. De conformitat amb
l’article 169.6 LCSP l’òrgan de contractació decideix concloure les negociacions.

11.-  S’ha  redactat  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  el  Plec  de  clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació per a la contractació d’aquest servei
transitori i que consten a l’expedient.

12.-  Consten  els  informes  preceptius  de  la  Secretària  de  la  Corporació,  així  com
l’acreditació d’existència de crèdit i l’informe de fiscalització prèvia per part de l’interventor
municipal.

FONAMENTS DE DRET

1.-  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  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 (LCSP). La tramitació serà
negociat sense publicitat, de conformitat amb l’article 168 a).2 de la LCSP:

2. Quan (...) els serveis només puguin ser encomanats a un empresari determinat, per alguna
de les següents raons: (...) que no existeixi competència per raons tècniques (...).  La no
existència de competència per raons tècniques (...) només s’aplicaran quan no existeixi una
alternativa o substitut raonable i quan l’absència de competència no sigui conseqüència d’una
configuració restrictiva dels requisits i criteris per adjudicar el contracte.



 

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel
fet que es tracta d’un contracte de serveis, i el seu valor estimat és inferior als 215.000
euros, tal com estableix l’article 22.1.b) de la LCSP.

2.- Estem davant un contracte administratiu de serveis, als efectes del que disposa l’article
17 de la LCSP, ja que el contractista no es retribueix mitjançant tarifes ni assumeix el risc
econòmic empresarial del contracte.

3.- A la vista del valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que disposa l’article
101 de la LCSP, que és de 226.964,52 Euros (IVA exclòs), l’òrgan competent per efectuar
la present contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la
Disposició Addicional segona, primer apartat, de la LCSP, i el Decret d’Alcaldia 323/2021,
de data 30 de març, que va ser publicat al BOP de Girona en data 14 d’abril de 2021. 

4. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

ACORD

Primer.-  Aprovar  l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  negociat  sense
publicitat,  per  tal  de  procedir  a  l’adjudicació  per  a  l’execució  del  servei  transitori  de
recollida  i  transport  de  residus  municipals  de  Celrà  fins  que  es  doni  inici  al  contracte
principal que es troba actualment en licitació (exp. x2022001315). 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la prestació del contracte del servei transitori  de
recollida  i  transport  de  residus  municipals,  mitjançant  procediment  negociat  sense
publicitat.

Tercer.-  Adjudicar  el  contracte  de serveis transitori  de  recollida i  transport  de residus
municipals a favor de l’empresa Tècniques i recuperacions del Gironès, Tiroi, S.L. amb NIF
B-17592122, per l’import de 41.610,16 euros IVA inclòs mensuals (37.827,42 euros, IVA
exclòs), amb efectes del dia 1 d’octubre de 2022 i amb finalització el dia anterior a l’inici de
l’execució del nou contracte per a la recollida i transport de residus municipals, amb un
màxim de 6 mesos en total.

En  cas  que  el  contracte  finalitzi  en  un  mensualitat  no  complerta,  s’abonarà  la  part
proporcional  pels  serveis  efectivament  prestats  prorratejant  l’import  mensual  pels  dies
transcorregut del mes natural. 

Quart.- El valor estimat del contracte és de 226.964,52 euros, tenint en compte la durada
màxima prevista (IVA exclòs). 

 Cinquè.- Autoritzar una despesa plurianual de 249.660,96 euros (IVA inclòs), per finançar
(mitjançant recursos ordinaris)  les despeses derivades d’aquest contracte amb càrrec a
l’aplicació pressupostària ‘23.1621.22700 servei de recollida RSU’ del pressupost vigent de
la Corporació i  del  pressupost 2023,  condicionant l’eficàcia de l’aprovació de l’anualitat
2023 a l’aprovació definitiva del pressupost que es troba en tràmit d’exposició pública.

Setè.- L’empresa adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva per import de
11.348,23  euros,  corresponent  al  5%  de  l’import  total  d’adjudicació,  IVA  exclòs,
prèviament a la signatura del contracte. 

Vuitè.- Notificar aquest acord a Tècniques i recuperacions del Gironès Tiroi, S.L. i citar-la
perquè el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu mitjançant
signatura electrònica.



 

Novè.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció. 

6. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

No n’hi ha. 

CLOENDA.  No havent-hi cap altre assumpte per tractar conclou la sessió a les  17.35
hores de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe.
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