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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2019/27 
Caràcter:  ordinària 
Data:   24 de juliol de 2019 
Horari:   de 09:00 fins a 09:55 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Antoni Navarro Robledo, alcalde i regidor d’ERC 
Sr. Enric Ramionet Lloveras, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Sílvia Fà Cateura, regidora d’ERC 
Sra. Anna Viñas Roca, regidora de CUP-AxLL-AMUNT 
Sra. Glòria Malagón Aguilera, regidora d’ERC 
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Eduard Díaz Capallera, regidor d’ERC 
Sr. David Parron Ojeda, regidor de CUP-AxLL-AMUNT 
 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/26 ordinària 17/07/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/1054   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/22. Exp. núm. 2019/182  
 
3. Acords d’urgència.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2019/26 ordinària 17/07/2019 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2019/1054   Aprovar la relació de factures núm. F/2019/22. Exp. núm. 2019/182.  
Vista la relació de factures presentada per Intervenció, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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 fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2019/22, per un import total de 156.362,15.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2019/1631 al núm. F/2019/1634 
- del núm. F/2019/1636 al núm. F/2019/1642 
- del núm. F/2019/1647 al núm. F/2019/1650 
- del núm. F/2019/1654 al núm. F/2019/1658 
- del núm. F/2019/1664 al núm. F/2019/1666 
- del núm. F/2019/1671 al núm. F/2019/1673 
- del núm. F/2019/1676 al núm. F/2019/1682 
- del núm. F/2019/1684 al núm. F/2019/1689 
- del núm. F/2019/1691 al núm. F/2019/1695 
- del núm. F/2019/1700 al núm. F/2019/1708 
- del núm. F/2019/1722 al núm. F/2019/1730 
- del núm. F/2019/1733 al núm. F/2019/1748 
- del núm. F/2019/1756 al núm. F/2019/1776 
- del núm. F/2019/1782 al núm. F/2019/1792 
- del núm. F/2019/1797 al núm. F/2019/1807 
- del núm. F/2019/1812 al núm. F/2019/1817 
- i els registres núm. F/2019/1217, F/2019/1479, F/2019/1608, F/2019/1625, 

F/2019/1644, F/2019/1645, F/2019/1669, F/2019/1697 i F/2019/1698. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.1.1. PRP2019/1067   Exp. núm. 2019/1277-Adjudicar el contracte d’obres per a la 
construcció d’una nau sense ús específic per a la deixalleria municipal a la mercantil 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL 
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Vist que en data 21 de juny de 2019, mitjançant el Decret d’Alcaldia 649/2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres per a la construcció d’una nau sense ús específic per a 
la deixalleria municipal, amb tramitació per procediment obert abreujat simplificat, juntament 
amb el Plec de clàusules administratives particulars, 
Vist que l’objecte de les obres consisteix en la construcció d’una nau sense ús específic per a 
la deixalleria municipal, d’acord amb el corresponent projecte d’obra local aprovat 
definitivament (BOP de Girona número 100, de 24 de maig), redactat per l’enginyer Xavier 
Planella i Pujol per encàrrec de l’Ajuntament i que ha romàs al perfil del contractant de 
l’Ajuntament, 
Vist que en data 12 de juliol de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes i segons 
l’evidència electrònica de la plataforma “sobre digital” únicament ha presentat oferta la 
mercantil Excavaciones Ampurdan 2000, SL. en data 12 de juliol de 2019 (RE 2019-3381) a les 
12:54 hores, 
Vist que en data 17 de juliol de2019 a través de la plataforma digital es va requerir a la 
mercantil Excavaciones Ampurdan 2000 SL la presentació de l’annex 2 (criteris avaluables) en 
format Excel per   poder valorar automàticament la seva oferta, 
Vist que en data 19 de juliol de 2019 es va rebre en temps i forma a través de la plataforma 
“sobre digital” la documentació sol·licitada, 
Vist que mitjançant l’aplicació de la Diputació de Girona per a la valoració dels criteris 
avaluables de forma automàtica en els contractes tramitats mitjançant procediment abreujat 
simplificat s’ha generat el corresponent informe, on la mercantil Excavaciones Ampurdan 2000 
SL, ha obtingut 90 punts en la valoració de la seva oferta, i que queda descartat que l’oferta 
presentada es pugui considerar una oferta anormalment baixa perquè no supera els llindars 
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, 
Vist que l’article 159.6 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 2014/24/UE i 2014/23/UE de 26 de febrer de 2014, eximeix els licitadors d’acreditar la 
solvència econòmica i financera i tècnica i professional; estableix que l’oferta s’entregarà en un 
únic sobre o arxiu digital i s’avaluarà d’acord amb els criteris avaluables mitjançant fórmules 
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars; estableix que la valoració de les 
ofertes es podrà realitzar de forma automàtica mitjançant dispositius informàtics; estableix que 
les ofertes presentades i la seva documentació serà accessible amb mitjans informàtics des del 
moment de l’adjudicació del contracte; estableix que no es requerirà la constitució de garantia 
definitiva  i que  la formalització del contracte es podrà efectuar mitjançant la firma del 
contractista de l’acceptació de la resolució d’adjudicació, 
Vist el Decret d’Alcaldia 659/2019, de 25 de juny, de delegació de competències de l’Alcaldia 
en favor de la Junta de Govern Local, és competència de la Junta de Govern Local els 
procediments de contractació d’obres d’import superior a 6.000,00 euros. 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia, mitjançant Decret 2019/0659, de 25 de juny de 2019, 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres per a la construcció d’una nau sense ús específic per a 
la deixalleria municipal a la mercantil Excavaciones Ampurdan 2000, SL amb CIF B-17612748, 
domiciliada a Figueres (CP:17600) a la Plaça de Bàscara 3, 2n-2a per import de 42.296,81 € 
més la quantitat de 8.882,31 € corresponent al 21% d’IVA, per ser una oferta amb una relació 
qualitat-preu satisfactòria per a l’Ajuntament. L’adjudicació es realitza d’acord amb el que està 
estipulat en el Plec de clàusules administratives particulars, document que ha estat accessible 
a l’adjudicatari durant tot el procediment de licitació en el perfil del contractant i que, per tant, té 
coneixement de les seves clàusules, i d’acord amb el contingut de la seva oferta que a 
continuació es detalla: 

- Ampliació del termini de garantia de l’obra fins a cinc anys. 
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- Increment d’amidaments fins al 5% de l’import d’adjudicació. 

Segon.- Durant l’execució de l’obra l’adjudicatari haurà de seguir escrupolosament el projecte 
d’obra local ordinària que ha romàs en tot moment en el perfil del contractant, atès que es 
tracta d’un element essencial per poder configurar la seva oferta i les ordres que el director 
facultatiu de l’obra pugui establir.  
Tercer.- El termini d’execució de l’obra serà de dos mesos a comptar des de l’inici de l’acta de 
replanteig. 
Quart.- D’acord amb la lletra K del Plec de clàusules administratives particulars, s’estableix 
com a condició d’especial execució l’entrega a un gestor autoritzat o dipòsit controlat de runes 
tota la terra provinent de l’obra així com tots els residus de la construcció que s’hi generin. 
Cinquè.- En el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació 
d’aquest acord, l’adjudicatari presentarà el Pla de seguretat i salut perquè sigui aprovat. 
Sisè.- En el termini màxim d’un mes s’iniciarà la comprovació del replanteig i se’n deixarà 
constància mitjançant acta que s’incorporarà a l’expedient. 
Setè.- Notificar la pa present resolució a l’adjudicatari i publicar-la al perfil del contractant. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.2.1. PRP2019/1062   Esmenar l'error detectat en la Junta de Govern Local, en sessió del 
dia 10 de juliol de 2019, de les dates de justificació de la subvenció a l'AFA Puig de les 
Cadiretes per a la docència dels horts escolars durant l'any 2019.- Subvencions a tercers 
2019/1302  
Observat un error en l’acord de la Junta de Govern Local, de 10 de juliol de 2019, on s’acorda 
aprovar la concessió de la subvenció a l’AFA PUIG DE LES CADIRETES, pel servei de 
docència dels horts escolars de gener fins a desembre de 2019. 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Esmenar l’error detectat en l’acord de la Junta de Govern Local, de 10 de juliol de 2019, 
on s’acorda aprovar la concessió de la subvenció a l’AFA PUIG DE LES CADIRETES, pel servei 
de docència dels horts escolars de gener fins a desembre de 2019, en el sentit que una de les 
dates de justificació del segon punt no és correcta: 

“on diu: 15 de gener de 2019 
 ha de dir: 15 de gener de 2020.” 

Segon.- Notificar-ho a l’entitat interessada.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del matí menys cinc minuts s’aixeca la sessió de 
la qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


