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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE JULIOL DE 
2022 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000003  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 de juliol de 2022 
Hora d’inici: 19:22h 
Hora de fi: 20:51 h 
Lloc: Sala de Plens. 
 
Hi assisteixen:  

Maria Dolors Guardia Gasull, Alcaldessa 
Josep Ferrer Vilavella, Regidor 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Regidor 
Míriam Pagès Clavaguera, Regidora 
Jordi Colomé Garcia, Regidor 
Isabel Juncosa Gurgui, Regidora 
 
Raquel Batlle Casas, Secretària- Interventora 
 
Han excusat la seva presència:  
 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Regidor 
 
ORDRE DEL DIA  
 

A) Part resolutiva: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 31 de març de 2022. 

 
2.- Proposta d'aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2023.  
 

3.- Aprovació, si escau, de l'informe tècnic per tal de poder tramitar l'expedient administratiu per a 
la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) "  Elements del camp d'aviació Republicà, 318, 
de Canet de la Tallada " al municipi de la Tallada d'Empordà. 

 
4.- Proposta d'aprovació de la renovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit.  
 

5.- Proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte "Implantació de telelectura comptadors 
divisionaris al terme municipal de la Tallada d'Empordà".  
 

6.- Proposta d'aprovació inicial del projecte "PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT I PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTANA, MAJOR, JAUME LLOVERAS I 
MARIA – T.M. LA TALLADA D’EMPORDÀ”. 

 
7.- Proposta d'acord d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2021. 
 

8.- Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 3/2022. 
 
9.- Proposta de l'Alcaldia-Presidència de resolució de la discrepància sobre la insuficiència de 

crèdit, en relació a les factures en fase OPA de l'expedient X2022000557.  
 
10.- Proposta de nomenament de la Jutgessa de Pau substituta del municipi de la Tallada 

d'Empordà. 
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11.- Moció de suport als jutjats de Pau. 

 
B) Part de control:  

 

12.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades entre el 28 de març de 2022  i el 18 

de juliol de 2022 ( del 2022DECR000066 al 2022DECR000162 ). 
 
13.- Dació de Comptes acord JGL adoptat per delegació de competències del Ple, d'adjudicació 
del contracte de construcció de l'edifici" La Pèrgola de Marenyà". 

 
14.- Dació de Comptes acord JGL adoptat per delegació de competències del Ple, d'adjudicació 
del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb 

garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi de la 
Tallada d'Empordà. 
 

15.- Dació de Comptes acord JGL adoptat per delegació de competènc ies del Ple, sobre la 
sol·licitud de la subvenció per a Càrrecs electes de l'exercici 2022.  
 

16.- Dació de compte de l'informe d'intervenció enviat al MINHAP referent al seguiment del 
pressupost. Estat execució 1r trimestre 2022. 
 

17.- Dació de compte dels informes del primer trimestre de 2022 referits al període mig de 
pagament, morositat i reconeixement d'obligacions. 
 

18.- Assumptes fora de l'ordre del dia. 
 
19.- Informacions d'Alcaldia. 

 
20.- Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2022. 
 

Antecedents: 
 

1. Amb data 31 de març de 2022 va tenir lloc la sessió ordinària de Ple. 
 
Atès que no s’ha disposat de suficient termini per revisar l’acta. 
 
El Ple, per unanimitat, adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Posposar l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 31 de 

març de 2022, per el proper Ple que se celebri. 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

_____ al  i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 
2.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2023. 

 
Atès l’ofici de 10 de maig de 2022 del director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Director General de Relacions 
Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral . 
 
Atesos els articles 37.2 de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, 
de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos 
i l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l’any 2023. 
  
Aquesta Alcaldia proposa al PLE l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2023, els 
següents dies:  
 

 6 d’abril (dijous sant)  i 13 d’octubre. 
 
2. Comunicar aquesta resolució al Serveis Territorials a Girona del Departament 
d’Empresa i Ocupació.” 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 

Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
_____ al __________ i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 
3.0.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC PER TAL DE 
TRAMITAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA DECLARACIÓ DE  BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL  DELS ELEMENTS DE L’AERÒDROM REPUBLICÀ 
DE CANET DE LA TALLADA (LA TALLADA D’EMPORDÀ) I SOL·LICITUD AL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PERQUÈ EN FACI LA DECLARACIÓ 
DE BCIL.  
 
ANTECEDENTS 
 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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En els darrers anys, l'Ajuntament de La Tallada d’Empordà està treballant en la 
recerca, la recuperació, conservació i posada en valor del seu patrimoni cultural i 
natural.  
 
Entre d’altres actuacions, es va impulsar la senyalització patrimonial interpretativa del 
conjunt d’elements de l’Aeròdrom 318 per a indicar als visitants de la zona l’explicació 
històrica d’algunes de les restes que es presentaven davant seu; es va fer edició d’una 
guia informativa del mateix Aeròdrom 318 condensant la història d’aquesta base aèria i 
també n’ha impulsat la programació de visites guiades amb un èxit notori de públic.  
 
No obstant, ara, veient l’estat degradat d’alguns dels elements del conjunt, 
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà s’ha proposat de declarar els elements 
patrimonials que configuren l’estructura bàsica de l’Aeròdrom 318 com a Béns 
Culturals d’Interès Local (BCIL) pel compromís amb la memòria que suposa la seva 
conservació i les accions per a posar-lo en valor, i com a primer pas per una posterior 
restauració dels diferents elements. 
 
El municipi de la Tallada d’Empordà disposa d’un Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), aprovat definitivament el 27 de juliol de 2011.  
 
El POUM de la Tallada d’Empordà inclou un catàleg de Béns a Protegir i el catàleg de 
masies en sòl no urbanitzable.  
 
Dos dels elements de l’aeròdrom republicà de Canet de la Tallada  estan inclosos en el 
catàleg de Béns a protegir amb les referències C9 i C10, respectivament.  
 
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807 de 
11.10.93) permet als ajuntaments protegir jurídicament, de forma singular i específica, 
qualsevol bé immoble que l’ajuntament consideri que té determinats valors històrics, 
artístics i culturals, mitjançant la figura del “Bé Cultural d’Interès local”, al marge 
d’altres estratègies globals de protecció i catàleg que es puguin emprendre des del 
municipi en el marc de les figures del planejament urbanístic.  
 
La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu 
corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni 
cultural.  
 

Els elements de l’aeròdrom Republicà 318 de Canet de la Tallada, al municipi de la 
Tallada d’Empordà,  són de propietat privada i és necessari obrir un període 
d’informació pública per al·legacions de les persones afectades per a la declaració de 
BCIL. 
 
L’indret on s’ubiquen aquests elements, urbanísticament estan classificats de Sòl No 
Urbanitzable, amb les referències cadastrals que venen descrites a l’informe tècnic.  
 
FONAMENTS JURÍDICS  
 
- Article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC 
núm. 1807 de 11.10.93) recull: “Article 17. Catalogació de béns immobles  
 

1. La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a 
béns culturals d'interès local.  
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2.  La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon 
al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del 
consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració 
s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu 
corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en 
patrimoni cultural.  
 

3.  L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al 
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català.  
 

4. La declaració d'un bé cultural d'interès local únicament es pot deixar sense 
efecte si se segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i amb 
l'informe favorable previ del Departament de Cultura 
 

5. Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments arqueològics 
del terme municipal que han estat declarats espais de protecció arqueològica.”  

 

Per tot això proposo al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a la declaració dels elements de l’Aeròdrom 318, camp 

d’aviació republicà construït de forma temporal en els darrers compassos de la Guerra 
Civil Espanyola, de Canet de La Tallada (municipi de La Tallada d’Empordà) com a 
Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)”, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català.  
 

Segon.- Aprovar l’informe elaborat pel tècnic, el Sr. CARLES REVILLA VILA, del  
MUSEU DE SUPORT TERRITORIAL - BAIX TER per tal de poder tramitar l’expedient 
administratiu per declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) “ Els elements de 
l’aeròdrom Republicà de Canet de la Tallada, al municipi de la Tallada d’Empordà” 
 
Tercer.- Obrir un període d'informació pública de trenta dies, mitjançant publicació al 

BOPG i a l’etauler de la seu electrònica de l'Ajuntament, per tal que durant aquest 
termini es pugui examinar l'expedient i presentar les al·legacions que es considerin 
convenients. 
 
Quart.- Donar tràmit d’audiència als titulars o posseïdors del bé de la incoació de 

l'expedient.  
 
Cinquè.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà la declaració de Bé Cultural 

d’Interès Local, en base a la conclusió de l’informe elaborat pel Museu de Suport 
Territorial - Baix Ter: “ INFORME TÈCNIC PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ 
CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DELS ELEMENTS DE L’AERÒDROM REPUBLICÀ 
DE CANET DE LA TALLADA (LA TALLADA D’EMPORDÀ)”, així com de les 

possibles al·legacions presentades.” 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:01:48 al 00:14:06 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
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https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 
4.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SANCIONS. 

 
En data 26 d’octubre de 2018 el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de la Tallada 
d’Empordà van subscriure un conveni de col·laboració sobre l’assumpció de les 
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

 
 El pacte cinquè d’aquest conveni estableix una vigència de quatre anys des de la seva 
signatura, tot preveient que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les 
parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals. 
 
Vista la proposta del Servei Català de Trànsit , de renovació del conveni d’acord amb 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic , que consta com a 
annex a aquest acord,  
 
Atesa la necessitat de regular la potestat sancionadora en matèria de trànsit en el 
municipi de la Tallada d’Empordà.  
 
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.-  PRORROGAR la vigència del conveni de col·laboració subscrit entre el 
Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà sobre l’assumpció de 
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies 
urbanes, per un període addicional de quatre anys a partir del dia 26 d’octubre de 2022 
i fins al dia 26 d’octubre de 2026.  
 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Servei Català de Trànsit.  
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:14:07 al 00:16:29 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 
5.0.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
"IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA COMPTADORS DIVISIONARIS AL TERME 
MUNICIPAL DE LA TALLADA D'EMPORDÀ". 

 
Vist el Projecte “ IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA COMPTADORS DIVISIONARIS 
AL TERME MUNICIPAL DE LA TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat pels Enginyers, el 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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Sr. Bartomeu Torrens Ferrer i el Sr. Joaquim Julià Ferrer, de l’empresa ENGINYERIA 
BTF 2016, SL. 
 
Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix 
l'elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte d'obres, de conformitat 
amb el que preveu l'art. 231 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 (LCSP). 

Atès que el Ple és competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la LCSP, atès 
que el pressupost ascendeix a 109.901,14 euros. ( IVA INCLÒS) CENT NOU MIL 

NOU-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte “ IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA 
COMPTADORS DIVISIONARIS AL TERME MUNICIPAL DE LA TALLADA 
D’EMPORDÀ”, elaborat pels Enginyers, el Sr. Bartomeu Torrens Ferrer i el Sr. 
Joaquim Julià Ferrer, de l’empresa ENGINYERIA BTF 2016, SL., amb un pressupost 
de 109.901,14 euros. ( IVA INCLÒS) CENT NOU MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS. 
Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària 

abans indicat.  

Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel període de trenta dies 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament 
www.latallada.cat, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte;  

Quart.- Caldrà publicar l’aprovació definitiva, en compliment del que disposa l’article 
38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/95, de 13 de juny, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 

Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a 

la tramitació de la proposta.” 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

 

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:16:30 al 00:19:37 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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6.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE "PAVIMENTACIÓ I 
ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS DELS CARRERS 
TRAMUNTANA, MAJOR, JAUME LLOVERAS I MARIA – T.M. LA TALLADA 
D’EMPORDÀ” 

 
Vist el Projecte “PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I 
PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTANA, MAJOR, JAUME LLOVERAS I MARIA – T.M. LA 

TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat per l’Enginyer, el Sr. Xavier Frigola i Mercader de 
l’Empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme, S.L. 
 
Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix 
l'elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte d'obres, de conformitat 
amb el que preveu l'art. 231 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 (LCSP). 

Atès que el Ple és competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la LCSP, atès 
que el pressupost ascendeix a 578.494,54 euros. ( IVA INCLÒS) CINC-CENTS 

SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte “PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ DE LA 

XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTANA, MAJOR, 
JAUME LLOVERAS I MARIA – T.M. LA TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat per 
l’Enginyer, el Sr. Xavier Frigola i Mercader de l’Empresa Tecplan Enginyeria i 
Urbanisme, S.L., amb un pressupost de 578.494,54 euros. ( IVA INCLÒS) CINC-

CENTS SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.  
Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària 

abans indicat.  

Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel període de trenta dies 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament 

www.latallada.cat, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte;  

Quart.- Caldrà publicar l’aprovació definitiva, en compliment del que disposa l’artic le 

38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/95, de 13 de juny, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a 

la tramitació de la proposta.” 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:19:38 al 00:22:00 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 
7.0.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 
DE L'EXERCICI 2021. 

 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2021, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local. El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 

documentació bàsica, complementària i annexos. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2021 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en 
data 24 de maig de 2022. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona núm.119 de 22 de juny de 2022, pel període reglamentari, no 

s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut,  

Es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

Primer. Aprovar definitivament el compte general corresponent a l’exercici 2021, amb 

la seva documentació bàsica, complementària i annexos, amb un resultat 
pressupostari ajustat de 115.857,76 euros i un romanent de tresoreria per despeses 
generals de 386.637,49 euros. 
 
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic 2021, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de 

la sessió, minut 00:22:01 al 00:23:09 i es poden consultar en el següent enllaç: 
 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 
 

 
8.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2022. 
EXP.X2022000554. PER  HABILITACIONS (CRÈDITS EXTRAORDINARIS) I 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
 

Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per 
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, és insuficient o 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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no existeix, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb el romanent 

de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2021. 

Vist l’informe de la Secretària Interventora de l’Ajuntament. 
 
Es proposa al  Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2022, en la modalitat 

de habilitacions (crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits, d’acord amb el detall 
següent: 
 
SUPLEMENTS: 
 

Partida Nom Import 

02/342/21200 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL 10.200,00 

01/1623/22700 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ BROSSA (CONSELL 
COMARCAL) 8.000,00 

06/1621/22700 ASSESSORAMENT I GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL 1.096,10 

06/1621/22101 

379. ENLLUMENAT PÚBLIC ROTONDA I CARRER 

CEMENTIRI 1.710,00 

14/165/22100 381. ENLLUMENAT PÚBLIC CANET DE LA TALLADA 4.500,00 

17/165/22100 388. ENLLUMENAT PÚBLIC TOR I ENLLUMENAT AIGUA 9.700,00 

27/1610/21000 

XARXA AIGUA. CONSERVACIÓ, ANALÍTIQUES I 

REACTIUS 13.410,00 

27/1610/22112 

001.XARXA AIGUA, ENERGIA ELECTRICA POU AIGUA LA 

TALLADA 6.300,00 

27/1610/22706 XARXA AIGUA. ALTRES DESPESES ADMINISTRATIVES 2.700,00 

04/330/21200 CONSERVACIÓ LA CASETA 700,00 

01/920/21000 

REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

INFRAESTRUCTURES 10.000,00 

01/920/22100 389.ENERGIA ELECTRICA AJUNTAMENT I CONSULTORI 4.000,00 

01/920/22203 SERVEIS INFORMÀTICS 4.500,00 

01/920/22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS  10.000,00 

05/920/22100 

571.ENERGIA ELECTRICA EMPORDANET, PISTA 

ESPORTIVA I PISCINA 3.500,00 

11/165/22100 378.ENLLUMENAT PUBLIC MARENYÀ 5.000,00 

27/1610/22111 
239.XARXA AIGUA, ENERGIA ELECTRICA ETAP DE 

3.600,00 
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CANET 

01/171/21000 JARDINERIA 650,00 

02/342/21201 FUNCIONAMENT LA GUINGUETA BAR 750,00 

27/1610/22113 
201.XARXA AIGUA, ENERGIA ELECTRICA DIPOSIT AIGUA 
MARENYÀ 10,00 

 TOTAL SUPLEMENTS 100.326,10 

 

HABILITACIONS (crèdits extraordinaris): 
 

Partida Nom Import 

01/459/60000 ADQUISICIÓ TERRENY 9.000,00 

 TOTAL HABILITACIONS 9.000,00 

 

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS:  109.326,10 

 

FINANÇAMENT: 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:  109.326,10 

 

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el 

Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera,  Josep 
Ferrer Vilavella i Maria Dolors Guardia Gasull) i 2 vots en contra ( Jordi Colomé Garcia i 
Isabel Juncosa Gurgui). 

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:23:09 al 00:28:20 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 
9.0.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE LA 
DISCREPÀNCIA SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE CRÈDIT, EN RELACIÓ A LES 
FACTURES EN FASE OPA DE L'EXPEDIENT X2022000557. 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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Vista la relació de factures en fase “Operacions Pendents d’Aplicar”, segons el següent 
detall: 

 
Vist l’informe emès per la secretària interventora municipal el dia 18 de juliol de 2022, 
corresponent al règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
previst a l’article 13 i que exigeix l’article 16.1.b) del Reial Decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic local, en el qual formula reparament a la proposta d’aprovació de les 
esmentades factures, per insuficiència de crèdit. 

Atès que la Junta de Govern, com a òrgan gestor, en la sessió del dia 18/07/2022 va 

acordar suspendre la tramitació i, de conformitat amb l’article 15 del RD424/2017 que 
preveu que la no acceptació del reparament formulat per l’òrgan interventor per part de 
l’òrgan gestor planteja una discrepància que cal resoldre pel Ple municipal en basar-se 
en la insuficiència del crèdit pressupostari. 

Atès que es tracta de despeses que es consideren inajornables per subministres i/o 
serveis necessaris pel funcionament normal de l’Ajuntament i dels serveis que presta. 

Aquesta Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent  

ACORD: 

Primer.- RESOLDRE la discrepància entre l’òrgan interventor i la Junta de Govern 

Local, com a òrgan de gestió, en el sentit d’aixecar el reparament atès que les 
despeses resulten inajornables. 

Segon.- APROVAR la relació de factures en fase “Operacions Pendents d’Aplicar”, 

anteriorment detallada, i tramitar-ne el seu pagament, malgrat la insuficiència de crèdit. 

 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:28:21 al 00:31:13 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
10.0.- PROPOSTA AL PLE DE NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU 
SUBSTITUTA DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ. 
 
Antecedents: 
 
Atesa la comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebuda el dia 9 de 
febrer de 2022 amb registre d’entrada E2022000264,  mitjançant la qual informa a 
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà que cal procedir al nomenament per als pròxims 
quatre anys d’un/a nou/va jutge/essa de pau suplent.    
 
Per decret d’alcaldia 2022DECR000096 de data 2 de maig de 2022 es va obrir el 
període de convocatòria pública per al nomenament d’un/a nou/va jutge/essa de pau 
suplent mitjançant la publicació de l’anunci de la convocatòria per termini de vint dies 
hàbils, a fi que els interessats/des puguin presentar al registre general d’aquest 
Ajuntament les seves sol·licituds a partir del dia hàbil següent de la publicació de la 
convocatòria.    
 
 Iniciat el procediment d’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau Substitut/a, 
l’edicte de convocatòria es va publicar en el BOP de Girona núm. 89, de 10 de maig de 
2022, obrint-se un termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils.  

 
Durant el termini esmentat, es va presentar la sol·licitud seguidament detallada:  

 
- Registre d’entrada núm. E2022001007, de 26 de maig de 2022 : CATERINA 

VILAMITJANA GASULL, amb DNI número 40*****0T i domicili a La Tallada 
d’Empordà, Tor.  

 
Juntament amb la sol·licitud s’aporta la documentació legalment requerida: 

còpia del DNI, currículum i declaració jurada mitjançant la qual declara que compleix el 
que determina l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, segons el qual están 
incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física o 
psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no 
hayan obtenido rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto 
no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento; y los que no estén en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles.  

 
Fonaments jurídics:  
 
Article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i article 101.2 

de la Llei Orgànica del Poder Judicial, d’acord amb el qual l’elecció del Jutge de Pau i 
el seu substitut s’efectuarà pel Ple de l’ajuntament amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així 
ho sol·licitin.  

 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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A l’efecte, vista la sol·licitud formulada i un cop verificat el compliment del que 
estableix l’article 303 de la LOPJ, i d’acord amb el marc legal vigent, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya el nomenament per al càrrec de Jutgessa de Pau Substituta de la Sra. 
Caterina Vilamitjana Pujol, amb domicili a La Tallada d’Empordà, c /. Pla, 4 de Tor, i 
DNI núm. 403****0T. 

 
Segon.- Remetre certificat del present acord a la Secretaria de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al nomenament del càrrec proposat, 
adjuntant còpia del currículum de la Sra. Vilamitjana, còpia del seu DNI i fotocòpia del 
BOP en el que s’ha publicat l’edicte de convocatòria de la plaça.  

 
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Vilamitjana per al seu coneixement.  

 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:31:14 al 00:32:46 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 
11.0.- MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTJATS DE PAU. 

 
El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic  de Justícia 
que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels/de les 
jutges/esses de pau. 
 
Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra 
de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els/les jutges/esses de pau, 
si més no, a Catalunya. 
 
A Catalunya, els/les jutges/esses de pau son un instrument de la justícia que amb un 
marcat caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la 
història la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 
 
Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt 
propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els 
jutges i les jutgesses de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una 
actuació basada sobretot en la mediació. 
 
Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més àmplia a Catalunya i són 
competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 
 
La figura del jutge i la jutgessa de pau és l’única institució de justícia que és plenament 
democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i 
gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns i veïnes. Per aquest motiu 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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els jutges i jutgesses de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual 
exerceixen les seves responsabilitats. 
 
L’eliminació dels jutges i les jutgesses de pau suposa un buidatge de competències 
reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de 
l’autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i 
augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys 
eficaç. 
 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac 
directe a les competències que ens atorga l’Estatut, un atac que allunya el ciutadà de 
la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per 
tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis. 
 
És per tot això que el grup municipal de Veïns, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
Acords 
 
Primer.– Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els/les jutges/esses i jutjats 

de pau de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les 
persones en la resolució dels conflictes. 
 
Segon.– Instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a 

la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei 
Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges i les jutgesses de pau i 
mantenir, a Catalunya, les seves funcions. 
 
Tercer.– Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:32:47 al 00:36:32 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 
 

 
12.0.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DICTADES ENTRE EL 

28 DE MARÇ DE 2022  I EL 18 DE JULIOL DE 2022 ( DEL 2022DECR000066 AL 
2022DECR000162 ) 
 
El ple es dona per assabentat.  
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:36:32 al 00:37:18 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
13.0.- DACIÓ DE COMPTES ACORD JGL ADOPTAT PER DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL PLE, D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI" LA PÈRGOLA DE MARENYÀ". 

 
Es dona compte al Ple del següent acord, adoptat per la Junta de Govern Local en 
virtut de la delegació de competències que li fou atorgada per el Ple, reunit en sessió 
plenària celebrada el dia 20 de juny de 2019, acord el qual va ser publicat en el butlletí 

oficial de la província de núm.139 de data 19 de juliol de 2019: 

“ACORD 

Òrgan: Junta De Govern 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 5 de juliol de 2022 

Expedient núm. X2022000163  

Per Unanimitat 
Aprovat Per 3 Vots A Favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 

Amandi Manuel Alonso Pujol) 

Títol de l’acord: 

“ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI " LA 

PÈRGOLA DE MARENYÀ".” 

EXPEDIENT 2022000163. 

 

ANTECEDENTS: 

- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de març de 
2022, va aprovar l’expedient instruït per a la contractació de les obres de 
construcció de l’edifici “ La Pèrgola de Marenyà” i va aprovar el corresponent 
Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques. 
 

- L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 

- Dins el termini de vint dies naturals per a la presentació de proposicions, es van 
presentar a través de l’eina de Sobre Digital, les següents empreses: 

 
Denominació social Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada 

M&J AUTOCAMPS S.L 04/04/2022 12:02:25 E2022000599 

“ 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DEL SOBRE 
UNIC DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
L’EDIFICI DE LA PÈRGOLA DE MARENYÀ. PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT.–  
EXPEDIENT 2022000163. 

 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 28 d’abril de 2022. 

Hora: 13:30h. 

Assistents: 

Presidenta:  

M.Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa.  

Vocals:  

Raquel Batlle Casas (Secretària Interventora de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà).  

Sandra Fernandez Soteras, Tècnica de l’Àrea d’Urbanisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.  

 Roser Johera Mewett, administratiu de l’àrea de Secretaria intervenció, qui actua com a 
Secretària de la Mesa. 

Desenvolupament    de la reunió: 

La Presidenta declara constituïda la Mesa. 

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 1 i únic, que conté la 
documentació administrativa i la oferta econòmica de les proposicions presentades en 
la licitació convocada per adjudicar el contracte d’obra de construcció de l’edifici “ La 
Pèrgola de Marenyà” mitjançant procediment obert simplificat.– expedient 
2022000163. 
 
Es fa  constar  que  en data  14 de març de 2022,  per Junta  de  Govern  Local, es va 

aprovar  I ‘inici  de  I ‘expedient   de contractació. 

Es fa contar que el termini per a la presentació de proposicions finalitzava el dia 5 

d’abril de 2022. 

La Presidenta dona compte que s’han presentat dins de termini les proposicions de les 

empreses següents: 

Denominació social Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada 

M&J AUTOCAMPS S.L 04/04/2022 12:02:25 E2022000599 

 

Tot seguit, la presidenta ordena l’obertura del sobre UNIC i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació exigida en el plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la licitació. 
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Es comprova que l’empresa M&J AUTOCAMPS S.L, ha entregat document amb la 

oferta econòmica per import de 114.118,38€ ( Iva inclòs). 

La mesa detecta que manca el document de declaració responsable signat 
electrònicament així com la signatura electrònica en el document que conté la oferta 

econòmica. 

S’acorda: 

1. Requerir a l’empresa M&J AUTOCAMPS S.L. per tal que aporti la següent 
documentació: 

- Declaració responsable ( DEUC) que es troba disponible al perfil del 
contractant, signada electrònicament. 

- Document amb la oferta econòmica, signat electrònicament. 
2. El termini per a la presentació de la documentació és de 7 dies hàbils, a 

comptar des de l’enviament d’aquest requeriment.  
3.  La documentació es presentarà per mitjans electrònics, a través de l’eina de 

sobre digital.  
4. Notificar a l’empresa M&J AUTOCAMPS SL el present requeriment. 

 

5. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via 
administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que 
pugui exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa 
l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

6. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació en el  Perfil del 
contractant de l’Ajuntament.” 
 

“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA VALORACIÓ DEL 
SOBRE ÚNIC DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE L’EDIFICI DE LA PÈRGOLA DE MARENYÀ. PROCEDIMENT OBERT 

SIMPLIFICAT.–  

EXPEDIENT 2022000163. 

 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 26 de maig de 2022. 

Hora: 13:08h. 

Assistents: 
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Presidenta:  

M.Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa.  

Vocals:  

Raquel Batlle Casas (Secretària Interventora de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà).  

Sandra Fernandez Soteras, Tècnica de l’Àrea d’Urbanisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.  

 Roser Johera Mewett, administratiu de l’àrea de Secretaria intervenció, qui actua com a 
Secretària de la Mesa. 

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents 

a l’acte: 

1- Sr. Jordi Olivé- M&J AUTOCAMPS S.L. 
 

Desenvolupament    de la reunió: 

La Presidenta declara constituïda la Mesa. 

L’objecte de la sessió és la valoració del sobre número 1 i únic, que conté la 
documentació administrativa i la oferta econòmica de les proposicions presentades en 
la licitació convocada per adjudicar el contracte d’obra de construcció de l’edifici “ La 
Pèrgola de Marenyà” mitjançant procediment obert simplificat.– expedient 
2022000163. 
 
Es fa  constar  que  en data  14 de març de 2022,  per Junta  de  Govern  Local, es va 

aprovar  I ‘inici  de  I ‘expedient   de contractació. 

Es fa contar que el termini per a la presentació de proposicions finalitzava el dia 5 
d’abril de 2022. 

Es fa constar que el dia 28 d’abril la mesa de contractació es va reunir per a realitzar 
l’obertura de les proposicions rebudes. 

Dins de termini s’havien rebut les proposicions de les empreses següents: 

Denominació social Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada 

M&J AUTOCAMPS S.L 04/04/2022 12:02:25 E2022000599 

 

L’empresa M&J AUTOCAMPS S.L, dins del sobre únic incorpora oferta econòmica per 

import de 114.118,38€ ( Iva inclòs). 

La mesa detecta que manca el document de declaració responsable signat 
electrònicament així com la signatura electrònica en el document que conté la oferta 

econòmica i acordà el següent: 

“ 

7. Requerir a l’empresa M&J AUTOCAMPS S.L. per tal que aporti la següent 
documentació: 
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- Declaració responsable ( DEUC) que es troba disponible al perfil del 
contractant, signada electrònicament. 

- Document amb la oferta econòmica, signat electrònicament. 
 

8. El termini per a la presentació de la documentació és de 7 dies hàbils, a 
comptar des de l’enviament d’aquest requeriment.  
 

9.  La documentació es presentarà per mitjans electrònics, a través de l’eina de 
sobre digital.  

 
10. Notificar a l’empresa M&J AUTOCAMPS SL el present requeriment. 

 

11. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via 
administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que 
pugui exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa 
l’article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
12. Publicar l’acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació en el  Perfil del 

contractant de l’Ajuntament.” 
 
La Secretària de la mesa fa constar que la Secretaria interventora de l’ajuntament ha 

emès informe de valoració. 

La Mesa de contractació , d’acord amb l’informe esmentat, efectua en acte públic la 
valoració definitiva dels criteris qualificables de forma automàtica segons el barem de 

puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent valoració:  

Licitador Puntuació 

Criteri 1 

Puntuació 

Criteri 2 

 

Puntuació Criteri 3 

 

 

Total Puntuació 
criteris amb judici de 

valor 

 PREU 

 

AMPLIACIÓ 

TERMINI 
GARANTIA 

  

REDUCCIÓ TERMINI 

EXECUCIÓ 

 

Puntuació 

màxima  

( 45 punts)   

Puntuació 

màxima  

( 3 punts)   

Puntuació màxima 

( 2 punts)   

M&J 
AUTOCAMPS 

SL 

45 punts 0 punts 0 punts 45 punts 

Un cop efectuada la valoració es passa a formular la determinació de les ofertes 
desproporcionades o anormals, d’acord amb l’apartat I del quadre de característiques 
del Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i es 

determina el següent:  

COMPROVACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS 
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PUNTS DEL CRITERI PREU P= 45 IMPORT DE LICITACIÓ IL= 127.151,87 €

Licitadors Preu de l'oferta Import de la baixa % de la baixa Puntuació

M&J AUTOCAMPS SL 114.118,38 € 13.033,49 € 10,25% 45,00

Preu de la millor oferta 114.118,38 €  

D’acord amb el punt I del quadre de característiques del plec de clàusules 
administratives particulars no hi ha cap empresa que hagi presentat una oferta que 

es pugui considerar amb baixa presumptament anormal. 

Per tot lo exposat, atès el resultat de la valoració, la Mesa de Contractació acorda per 
unanimitat: 

Primer.- Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte d’obres 
de construcció de l’edifici de la Pèrgola de Marenyà, mitjançant procediment obert 
simplificat, amb la classificació i ordre següent: 

ORDRE LICITADORS PUNTUACIÓ  

1r M&J AUTOCAMPS SL 45 

 

Segon.- Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del Contracte 

d’obres de construcció de l’edifici de la Pèrgola de Marenyà , mitjançant procediment obert 
simplificat, una vegada efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per a 
contractar que s’estableixen en el Plec de Condicions Administratives particulars del 
Contracte, a favor de l’empresa millor classificada pels preus i millores que consten a la 
seva proposta. 

Tercer.-  La mesa acorda, requerir a l’Empresa M&J AUTOCAMPS S.L. AMB CIF 

B67254888, que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini 
de 7 dies hàbils presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a 
contractar que s’estableixen  a la clàusula catorzena del Plec de Clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte. 

Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcte i l’informe de 
secretaria de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l’acreditació de la disposició 
dels requisits per a contractar de conformitat amb el que s’estableix en els articles 140 i 

150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

Quart.- Notificar a l’Empresa M&J AUTOCAMPS SL ,  el present requer iment. 

Cinquè.- La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la Instància 
genèrica disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, a la qual 

s’hi adjuntarà la documentació requerida en format PDF.  

Indicar a l'interessat que, en cas de tenir ja presentada la documentació o part de la 
documentació requerida, haurà d'indicar en quin procediment, per tal de no haver -la de 
tornar a presentar. En tot cas, la documentació haurà de complir els requisits mínims 
establerts per a aquesta licitació i ser vigent. 

Sisè. Indicar a l’interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via 
administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui 
exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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Setè. Publicar l’ acta d’aquesta sessió de la Mesa de Contractació, així com l’informe 
tècnic de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, en el Perfil del contractant 
de l’Ajuntament.” 

Atès que amb data 23 de juny de 2022,  l’Empresa M&J AUTOCAMPS, S.L., 
mitjançant registre d’entrada E2022001291 ha presentat  la documentació que 
estableix la Clàusula 14a del Plec de clàusules administratives així com l’acreditació 
de que compleix els requisits de solvència tècnica o professional establerts en l’apart 
G del quadre de característiques atès que no consten acreditats en les dades inscrites 
en el RELI i la documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva ( 5% 

de l’import d’adjudicació, iva exclòs), per un import de 5.705,92 €. 

La documentació presentada s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules 

administratives particulars. 

L'import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 790.454,31 euros, de 
manera que l'import de la contractació, que és de 94.312,71 euros i 19.805,67 euros 

d'IVA, suposa el 14,44% sobre aquests recursos. 

D'acord amb els antecedents i, considerant que l'adopció d'aquest acord és 
competència del Ple de la Corporació, de conformitat amb l’establert a la Disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
, i atès que el Ple va efectuar una delegació d’aquesta competència a favor de la  
Junta de Govern Local en sessió plenària celebrada el dia 20 de juny de 2019, acord el 
qual va ser publicat en el butlletí oficial de la província de núm.139 de data 19 de juliol 
de 2019.  

Per tot això,  proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres de construcció de l’edifici “ La Pèrgola 
de Marenyà” , a la companyia mercantil M&J AUTOCAMPS, S.L., AMB CIF 

B67254888, domiciliada a Cànoves i Samalús CP 08445, al carrer de la Riera, 
núm.69 per un import de 94.312,71.-€, més 19.805,67.-€ en concepte d’IVA, de 
conformitat amb la seva oferta presentada i amb el detall següent: 
 
PUNTS DEL CRITERI PREU P= 45 IMPORT DE LICITACIÓ IL= 127.151,87 €

Licitadors Preu de l'oferta Import de la baixa % de la baixa Puntuació

M&J AUTOCAMPS SL 114.118,38 € 13.033,49 € 10,25% 45,00

Preu de la millor oferta 114.118,38 €  
 
L’oferta presentada per l’esmentada companyia mercantil, atès que només s’ha 
presentat una única empresa,  s’ha considerat la més avantatjosa 
econòmicament. 
 La puntuació total obtinguda per M&J AUTOCAMPS, SL . és de 45 punts. 
 
SEGON.- Aprovar la imputació de la despesa de l’obra de construcció de 
l’edifici “ La Pèrgola de Marenyà” , per un import total de 114.118,38 € ( iva 
inclòs) a càrrec de la partida pressupostària 01/459/61903. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària.  
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant 
d’aquest Ajuntament, en el termini de 15 dies naturals, de conformitat amb 
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l’establert a l’article 151.1 de la LCSP.  

 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’establert a l’article 153.3 de la LCSP, la 
formalització del contracte haurà de tenir lloc el termini de 15 dies des de la 
remissió de la notificació del present acord als licitadors. 
 

SISÈ.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per 

fer efectius els acords precedents. 

SETÈ.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament, en aquest últim cas, acompanyat del corresponent contracte, de 

conformitat amb l’establert a l’article 154.1 de la LCSP.  

VUITÈ.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic 

de Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 

El ple es dona per assabentat.  
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:37:18 al 00:39:18 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
14.0.- DACIÓ DE COMPTES ACORD JGL ADOPTAT PER DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL PLE, D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE 
SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I 
MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE 
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE 
LA TALLADA D'EMPORDÀ. 

 
Es dona compte al Ple del següent acord, adoptat per la Junta de Govern Local en 
virtut de la delegació de competències que li fou atorgada per el Ple, reunit en sessió 
plenària celebrada el dia 20 de juny de 2019, acord el qual va ser publicat en el butlletí 

oficial de la província de núm.139 de data 19 de juliol de 2019: 

“ ACORD 

Òrgan: Junta De Govern 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 13 de maig de 2022 

Expedient núm. X2021000722  

Per Unanimitat 
Aprovat Per 3 Vots A Favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 

Amandi Manuel Alonso Pujol) 

Títol de l’acord: 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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“ACORD D’AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT, 
OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA 
TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ.– EXPEDIENT 2021000722. 

,” 

Text de l’acord: 

ANTECEDENTS: 

- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de desembre 
de 2021, va aprovar l’expedient instruït per a la contractació mixta del 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb 
garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
exterior de la Tallada d’Empordà, i va aprovar el corresponent Plec de 
clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques. 
 

- L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 

 

- Dins el termini de quinze dies naturals per a la presentació de proposicions, es 
van presentar a través de l’eina de Sobre Digital, les següents: 
 
 

Denominació social Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada 

ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L. 22/12/2021 13:09:37 E2021002335 

ETRA BONAL, S.A. 22/12/2021 17:11:29 E2021002337 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U 23/12/2021 18:27:31 E2021002350 

SECE 27/12/2021 15:53:47 E2021002359 

ELECTRICITAT BOQUET, SL. 28/12/2021 11:58:57 E2021002364 

RIEMAR, PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL 28/12/2021 13:04:14 E2021002366 

  

- “ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DEL 
SOBRE NÚMERO 1 DE LA CONTRACTACIÓ MIXTE DE SUBMINISTRAMENT, 
OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA 
TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ.– EXPEDIENT 2021000722. 

 



 
 

25 

 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 13 de gener de 2022. 

Hora: 10.00h. 

Assistents: 

Presidenta:  

M.Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa.  

Vocals:  

Raquel Batlle Casas (Secretària Interventora de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà).  

Alex Gamell Baone, Enginyer de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

Sandra Fernandez Soteras, Tècnica de l’Àrea d’Urbanisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.  

Secretària: 

 Roser Johera Mewett, administratiu de l’àrea de Secretaria intervenció.   

Desenvolupament    de la reunió: 

La Presidenta declara constituïda la Mesa. 

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 1 que conté la documentació 
administrativa de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar 
el contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment 
amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior 
del municipi de la Tallada d’Empordà, mitjançant procediment obert amb una pluralitat 
de criteris d’adjudicació.– expedient 2021000722. 
Es fa  constar  que  en data  2 de desembre de 2021,  per Junta  de  Govern  Local, es 

va aprovar  I ‘inici  de  I ‘expedient   de contractació. 

Es fa contar que el termini per a la presentació de proposicions finalitzava el dia 28 de 

desembre a les 14:00 hores. 

La Presidenta dona compte que s’han presentat dins de termini les proposicions de les 

empreses següents: 

Denominació social  Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada 

ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L. 22/12/2021 13:09:37 E2021002335 

ETRA BONAL, S.A. 22/12/2021 17:11:29 E2021002337 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U 23/12/2021 18:27:31 E2021002350 

SECE 27/12/2021 15:53:47 E2021002359 

ELECTRICITAT BOQUET, SL. 28/12/2021 11:58:57 E2021002364 

RIEMAR, PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL 28/12/2021 13:04:14 E2021002366 
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Tot seguit, la presidenta ordena l’obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació exigida en el plec de clàusules administratives 

particulars reguladores de la licitació. 

 

 

Es comprova que totes les empreses han entregat la documentació exigida, per aquest 

motiu la mesa declara admeses totes les proposicions. 

S’acorda: 

CONVOCAR la Mesa per a I'obertura del SOBRE DIGITAL 2 el dimarts 18 de gener de 

2022 a les 9:30 hores.” 

- “ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L’OBERTURA DEL 
SOBRE NÚMERO 2 (B) DE LA CONTRACTACIÓ MIXTE DE SUBMINISTRAMENT, 
OBRA I SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA 
TOTAL, INCLOSA LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ.– EXPEDIENT 2021000722. 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 18 de gener de 2022. 

Hora: 09.38h. 

Ordre del dia 

1. Constitució de la Mesa de Contractació 

2. Obertura dels sobres B 

Assistents: 

Es constitueix la Mesa de Contractació, formada pels membres indicats a la clàusula 
12.1 del plec de clàusules administratives particulars, regulador d’aquest contracte, 

amb l’assistència de les següents persones: 

Presidenta:  
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M.Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa.  

Vocals:  

Raquel Batlle Casas (Secretària Interventora de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà).  

Alex Gamell Baone, Enginyer de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

Sandra Fernandez Soteras, Tècnica de l’Àrea d’Urbanisme del Consell Comarcal del 

Baix Empordà.  

Secretària: 

 Roser Johera Mewett, administratiu de l’àrea de Secretaria intervenció.  

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents 
a l’acte: 

1. -  ANNA ROYES VALERI- SECE 
2. – ESTEFANIA MATAMOROS LOPEZ-  ELECTRICITAT BOQUET SL  
3. -  JOSEP MANEL DÍAZ LINDEZ- ETRA BONAL, S.A. 
4. – JOSEP MESTRES CASTANYER-  ENLLUMENATS COSTA BRAVA, SL 

Desenvolupament    de la reunió: 

1. La presidència obre la sessió i dona per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme  el  disposat  a  la  clàusula  12.1  del  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, i d’acord 
amb l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(d’ara en endavant, TRLCSP). 

 

2. Seguidament, es dona coneixement al públic del número de proposicions rebudes i 
el nom dels licitadors, que d’acord amb el certificat emès per la Secretària de 

l’ajuntament de la Tallada d’Empordà, són els següents: 

Denominació social Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada 

ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L. 22/12/2021 13:09:37 E2021002335 

ETRA BONAL, S.A. 22/12/2021 17:11:29 E2021002337 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS 

S.A.U 
23/12/2021 18:27:31 E2021002350 

SECE 27/12/2021 15:53:47 E2021002359 

ELECTRICITAT BOQUET, SL. 28/12/2021 11:58:57 E2021002364 

RIEMAR, PROJECTES I INSTAL·LACIONS 

SL 
28/12/2021 13:04:14 E2021002366 

 
S’informa que, qualificada la documentació administrativa presentada en els sobres 

A de les proposicions, no s’exclou a cap empresa participant en la licitació. 

3. Es procedeix a continuació a aplicar les credencials per a l’obertura dels sobres B 
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de les proposicions, referits a la documentació tècnica relativa als criteris de 

valoració de les ofertes. 

4. Es mostra el contingut de les ofertes econòmiques. 

Atès que, un cop examinada la validesa formal de la documentació tècnica, no s’hi 
troba cap mancança ni incorrecció, seguidament, la presidència ordena el trasllat de la 
documentació a l’àrea gestora de contracte, perquè emeti l’informe tècnic de valoració 

de les ofertes en la major brevetat possible.” 

- “ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I 
SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA I MANTENIMENT AMB GARANTIA TOTAL, 
INCLOSA LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT 
EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.– 
EXPEDIENT 2021000722. 
 

Lloc: Reunió virtual 

Data: 21 de març de 2022. 

Hora: 12.10h. 

Assistents: 

Presidenta:  

M.Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa.  

Vocals:  

Raquel Batlle Casas (Secretària Interventora de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà).  

Alex Gamell Baone, Enginyer de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.  

Sandra Fernandez Soteras, Tècn ica de l’Àrea d’Urbanisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà.  

Secretària: 

 Roser Johera Mewett, administratiu de l’àrea de Secretaria intervenció.  

Representants o mandataris verbals de les empreses licitadores assistents 

a l’acte: 

1. -  Bernat Oliver- SECE 
2. – Estefania Matamoros Lopez-  ELECTRICITAT BOQUET SL  
3. -  Josep Manel Díaz Lindez- ETRA BONAL, S.A. 
4. –  Carlos Jimenez- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. 

Desenvolupament    de la reunió: 

La Presidenta declara constituïda la Mesa. 

L’objecte de la sessió és valorar i classificar les proposicions presentades en la licitació 

convocada per adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió 
energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior del municipi de la Tallada d’Empordà, mitjançant proced iment obert 
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amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.– expedient 2021000722. i formular la proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació. 
 

Desenvolupament    de la reunió: 
 

1. La presidència obre la sessió i dóna per constituïda la Mesa de Contractació, 
conforme  el  disposat  a  la  clàusula  12.1  del  Plec  de  clàusules  
administratives particulars del contracte de referència, el Reial decret 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del 
sector públic, i d’acord amb l’apartat 10è de la DA2a del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (d’ara en endavant, TRLCSP). 

 

2. Seguidament, es dona compte de l’informe tècnic de la valoració de les ofertes 
rebudes ( sobre B) emès per els serveis tècnics de la Diputació de Girona, 
contingut que es transcriu literalment a continuació: 

“ INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA MITJANÇANT FÒRMULES (SOBRE B) DE LES OFERTES 
PRESENTADES PEL ”Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió 
energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior del municipi de la Tallada d’Empordà, mitjançant procediment obert 
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.” 

DADES GENERALS 

Títol:  

Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i 
manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat exterior del municipi de la Tallada d’Empordà, mitjançant procediment 

obert amb una pluralitat de cr iteris d’adjudicació. 

Pressupost de licitació: 

130.722,98 euros, més 27.451,82 euros en concepte d’IVA, totalitzant 158.174,80 

euros 

OFERTES REBUDES: 

1. ELECNOR 

2. BOQUET 
3. ENLLUMENATS COSTA BRAVA 
4. ETRA BONAL 
5. RIEMAR 
6. SECE 

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀITCA (SOBRE B): Fins a un màxim 
de 100 punts: 

 1. Oferta econòmica: fins a un màxim de 50 punts 

 1.a) Reducció % import prestacions P1, P2A, P3 i P4: fins a un màxim de 40 punts 

 1.b) Criteri 1b. Reducció preus unitaris prestació P2B: fins a un màxim de 10 punts 

2. Qualitat lumínica del producte ofert: fins a un màxim de 40 punts 

 2.a) Qualitat lumínica del producte: fins a un màxim de 24 punts 
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 2.b) Eficiència lumínica de la llumenera: fins a un màxim de 16 punts 

3. Execució de millores proposades per l’Ajuntament: fins a un màxim de 10 punts 

Criteri 1a. Reducció percentual de l'import de les prestacions P1, P2A, P3 i P4. 
(màxim 40 punts) 

Pressupost de licitació (€)

Reducció percentual (%)

PRESTACIÓ ANY 1
Import anual 

(2n al 5è any)
ANY 1

Import anual 

(2n al 5è any)
ANY 1

Import anual 

(2n al 5è any)
ANY 1

Import anual 

(2n al 5è any)

Import P1 (€/any) ofertat 828,20 € 1.104,27 € 587,11 € 782,82 € 538,33 € 717,78 € 703,97 € 938,63 €

Import P2A (€/any) ofertat 1.306,87 € 1.742,49 € 926,44 € 1.235,25 € 849,47 € 1.132,62 € 1.110,84 € 1.481,12 €

Import P2B (€/any) 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 €

Import P3 (€/any) ofertat 3.606,37 € 4.808,49 € 2.556,56 € 3.408,74 € 2.344,14 € 3.125,52 € 3.065,41 € 4.087,22 €

Total prestacions P1, P2, P3 i P4 anual 9.549,44 € 11.463,25 € 7.878,11 € 9.234,81 € 7.539,94 € 8.783,92 € 8.688,22 € 10.314,97 €

Durada del contracte

Import prestacions P1, P2, P3 i P4

durant els 5 anys

P4 - Obres d'adequació de les instal·lacions 

d'enllumenat exterior. Ofertat

P5 - Subministrament de tecnologia per a la 

millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat 

exterior

Total PRESTACIONS - OFERTA sense IVA

49.721,33 € 35.247,45 € 32.318,86 € 42.263,13 €

25.599,21 € 25.599,21 € 25.599,21 € 25.599,21 €

130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 €

15,00%

1.a) Reducció percentual de l'import de les prestacions P1, P2A, P3 i P4: fins a un 

màxim de 40 punts
ELECNOR BOQUET ENLLUMENATS COSTA BRAVA

5 anys 5 anys 5 anys 5 anys

29,11% 35,00%

100.593,69 € 117.810,44 €

55.402,44 € 44.817,35 € 42.675,62 € 49.948,10 €

105.664,01 €130.722,98 €  

Pressupost de licitació (€)

Reducció percentual (%)

PRESTACIÓ ANY 1
Import anual 

(2n al 5è any)
ANY 1

Import anual 

(2n al 5è any)
ANY 1

Import anual 

(2n al 5è any)
ANY 1

Import anual 

(2n al 5è any)

Import P1 (€/any) ofertat 828,20 € 1.104,27 € 442,42 € 589,90 € 641,19 € 854,93 € 604,59 € 806,12 €

Import P2A (€/any) ofertat 1.306,87 € 1.742,49 € 698,13 € 930,84 € 1.011,78 € 1.349,04 € 954,02 € 1.272,02 €

Import P2B (€/any) 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 € 3.808,00 €

Import P3 (€/any) ofertat 3.606,37 € 4.808,49 € 1.926,52 € 2.568,70 € 2.792,05 € 3.722,73 € 2.632,65 € 3.510,20 €

Total prestacions P1, P2, P3 i P4 anual 9.549,44 € 11.463,25 € 6.875,07 € 7.897,44 € 8.253,02 € 9.734,70 € 7.999,26 € 9.396,34 €

Durada del contracte

Import prestacions P1, P2, P3 i P4

durant els 5 anys

P4 - Obres d'adequació de les instal·lacions 

d'enllumenat exterior. Ofertat

P5 - Subministrament de tecnologia per a la 

millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat 

exterior

Total PRESTACIONS - OFERTA sense IVA

49.721,33 € 26.561,13 € 38.494,25 € 36.296,57 €

25.599,21 € 25.599,21 € 25.599,21 € 25.599,21 €

ETRA BONAL RIEMAR

130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 €

46,58% 22,58%

1.a) Reducció percentual de l'import de les prestacions P1, P2A, P3 i P4: fins a un 

màxim de 40 punts

5 anys

SECE

130.722,98 €

27,00%

5 anys

45.584,62 €

90.625,17 € 111.285,28 €

5 anys 5 anys

55.402,44 € 38.464,83 € 47.191,82 €

107.480,40 €130.722,98 €  

Resum criteri 1a: 

 

Criteri 1a. Reducció percentual de l'import de les 

prestacions P1, P2A, P3 i P4.
Punts màx ELECNOR BOQUET

ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Pressupost de licitació (€) - 130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 € 130.722,98 €

Percentatge de baixa - 29,11% 35,00% 15,00% 46,58% 22,58% 27,00%

Oferta sense IVA (€) - 105.664,01 € 100.593,69 € 117.810,44 € 90.625,17 € 111.285,28 € 107.480,40 €

Puntuació 40,00 37,70 38,47 35,84 40,00 36,84 37,42  

Criteri 1b. Reducció dels preus unitaris de la prestació P2B - Servei de Manteniment. 
(màxim 10 punts) 
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Interpolació lineal entre elles, o quan l’oferta és superior a un 20%:  

 

Criteri 1b. Reducció dels preus unitaris a aplicar a la 

prestació P2B - Servei de Manteniment.
Punts màx ELECNOR BOQUET

ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Baixa ofertada - 38,62% 41,00% 45,00% 60,35% 26,00% 35,00%

Puntuació 10,00 8,92 9,04 9,24 10,00 8,30 8,74  

Resum de la valoració de l’oferta econòmica: 

1. Valoració de l'oferta econòmica Punts màx ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Criteri 1a. Prestacions P1, P2A, P3 i P4 40,00 37,70 38,47 35,84 40,00 36,84 37,42

Criteri 1b. Prestació P2B 10,00 8,92 9,04 9,24 10,00 8,30 8,74

Puntuació 50,00 46,62 47,51 45,08 50,00 45,14 46,16  

Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte. (màxim 24 punts)Els valors objecte de 

valoració dels diferents licitadors són els següents: 

Estudis lumínics

Zona Em (lux) Um (%)
Potència 

llumenera (W)
Em (lux) Um (%)

Potència 

llumenera (W)
Em (lux) Um (%)

Potència 

llumenera (W)

Carretera C31a a Figueres 12,00 52,00% 51,2 14,00 48,50% 73,0 13,00 52,00% 51,2

Camí del Pou 8,05 35,00% 21,4 9,55 40,70% 21,0 8,60 35,00% 21,4

c. Ample 6,32 33,70% 20,1 8,91 16,20% 25,0 6,75 33,70% 20,1

c. Major 7,37 60,40% 25,3 9,67 58,80% 23,0 7,88 60,40% 25,3

Passatge Montgrí 7,50 61,90% 25,3 9,41 57,70% 22,0 8,01 61,90% 25,3

BOQUET ENLLUMENATS COSTA BRAVAELECNOR

 

Estudis lumínics

Zona Em (lux) Um (%)
Potència 

llumenera (W)
Em (lux) Um (%)

Potència 

llumenera (W)
Em (lux) Um (%)

Potència 

llumenera (W)

Carretera C31a a Figueres 12,00 52,00% 51,2 12,00 48,60% 45,0 12,00 48,60% 42,0

Camí del Pou 8,05 35,00% 21,4 8,06 44,90% 20,1 8,30 42,70% 19,0

c. Ample 6,32 33,70% 20,1 7,52 30,80% 18,0 6,77 35,90% 18,0

c. Major 7,37 60,40% 25,3 8,93 47,90% 23,0 9,12 47,80% 22,0

Passatge Montgrí 7,50 61,90% 25,3 9,08 46,50% 23,0 9,27 46,50% 22,0

ETRA BONAL RIEMAR SECE

 

Les puntuacions per nivells d’Il·luminància mitja són les següents: 

Puntuació nivells Em (lux) Punts màx ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Carretera C31a a Figueres 1,60 1,37 1,60 1,49 1,37 1,37 1,37

Camí del Pou 1,60 1,35 1,60 1,44 1,35 1,35 1,39

c. Ample 1,60 1,13 1,60 1,21 1,13 1,35 1,22

c. Major 1,60 1,22 1,60 1,30 1,22 1,48 1,51

Passatge Montgrí 1,60 1,28 1,60 1,36 1,28 1,54 1,58

TOTAL Em 8,00 6,35 8,00 6,80 6,35 7,09 7,07  

Les puntuacions per uniformitat mitjana són les següents: 

Puntuació uniformitats Um (%) Punts màx. ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Carretera C31a a Figueres 1,60 1,60 1,49 1,60 1,60 1,50 1,50

Camí del Pou 1,60 1,25 1,45 1,25 1,25 1,60 1,52

c. Ample 1,60 1,50 0,72 1,50 1,50 1,37 1,60

c. Major 1,60 1,60 1,56 1,60 1,60 1,27 1,27

Passatge Montgrí 1,60 1,60 1,49 1,60 1,60 1,20 1,20

TOTAL Um 8,00 7,55 6,71 7,55 7,55 6,94 7,09  
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Les puntuacions per potència de la llumenera són les següents: 

Puntuació potència llumenera (W) Punts màx. ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Carretera C31a a Figueres 1,60 1,31 0,92 1,31 1,31 1,49 1,60

Camí del Pou 1,60 1,42 1,45 1,42 1,42 1,51 1,60

c. Ample 1,60 1,43 1,15 1,43 1,43 1,60 1,60

c. Major 1,60 1,39 1,53 1,39 1,39 1,53 1,60

Passatge Montgrí 1,60 1,39 1,60 1,39 1,39 1,53 1,60

TOTAL potència llumenera 8,00 6,94 6,65 6,94 6,94 7,66 8,00  

El resum de les puntuacions per criteris de qualitat lumínica del producte són les següents: 

2.a) Qualitat lumínica del producte Punts màx. ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

TOTAL Em 8,00 6,35 8,00 6,80 6,35 7,09 7,07

TOTAL Um 8,00 7,55 6,71 7,55 7,55 6,94 7,09

TOTAL potència llumenera 8,00 6,94 6,65 6,94 6,94 7,66 8,00

Puntuació 24,00 20,84 21,36 21,29 20,84 21,69 22,16  

Criteri 2b. Valoració de l'eficiència lumínica en posició de servei amb una 
temperatura de color de 3.000K de la llumenera de la qual se n'ofereixen 
més unitats. Fins a 16 punts 

En aquesta valoració s’havia d’indicar l’eficiència de la llumenera oferta pel licitador, tipus 

decorativa urbana de forma circular LED d’entre 15W-26W. 

Segons l’eficàcia de la llumenera presentada s’obté la següent puntuació: 

3,00

6,00

9,00

12,00

16,00

125 Lm/W <= X < 135 Lm/W

135 Lm/W <= X

Eficiència lumínica de la 

l lumenera en posició de 

servei, amb una temperatura 

de color de 3.000 K (Lm/W)

Puntuació

100 Lm/W <= X < 105 Lm/W

105 Lm/W <= X < 115 Lm/W

115 Lm/W <= X < 125 Lm/W

 

Les puntuacions per criteris d’eficiència lumínica del producte són les següents: 

2.b) Eficiència lumínica de la llumenera Punts màx ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Eficàcia lumínica (Lm/W) 143,40 143,80 143,40 143,40 140,24 140,24

Puntuació 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00  

Resum de la valoració de la qualitat lumínica del producte: 

2. Valoració de qualitat lumínica del producte Punts màx ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Criteri 2a. Qualitat lumínica del producte 24,00 20,84 21,36 21,29 20,84 21,69 22,16

Criteri 2b. Eficàcia de la llumenera 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Puntuació 40,00 36,84 37,36 37,29 36,84 37,69 38,16

 

Criteri 3. Execució de les millores proposades per l’Ajuntament de La Tallada 
d’Empordà. Fins a 10 punts 
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3. Execució de les millores proposades Punts màx ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

Subministrament i instal·lació de 5 punts de llum 

solars autònoms i antivandàlics al carrer del 

Nord, alimentats amb energia solar, mitjançant 

placa fotovoltaica. Incorpora lluminària LED, un 

espai en la part superior de la columna que 

suporta el panell solar i  allotja bateries, regulador 

de càrrega i programes de regulació d’il·luminació

SI SI SI SI SI SI

Puntuació 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

RESUM DE VALORACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
MITJANÇANT FÒRMULES (SOBRE B) DE LES OFERTES PRESENTADES 

Resum de les puntuacions Punts màx ELECNOR BOQUET
ENLLUMENATS 

COSTA BRAVA
ETRA BONAL RIEMAR SECE

1. Valoració de l'oferta econòmica 50,00 46,62 47,51 45,08 50,00 45,14 46,16

2. Valoració de qualitat lumínica del producte 40,00 36,84 37,36 37,29 36,84 37,69 38,16

3. Execució de les millores proposades 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL 100,00 93,46 94,87 92,37 96,84 92,83 94,32  

COMPROVACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS 

Màxima puntuació dels criteris 100,00

Nom de l'empresa Puntuació criteris Oferta anormal

ELECNOR 93,46 No

BOQUET 94,87 No

ENLLUMENATS COSTA BRAVA 92,37 No

ETRA BONAL 96,84 No

RIEMAR 92,83 No

SECE 94,32 No

Límit de temeritat 103,53

 

D’acord amb el punt J del quadre de característiques del plec de clàusules administratives 
particulars no hi ha cap empresa que hagi presentat una oferta que es pugui considerar 
amb baixa presumptament anormal. 

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES: 

Un cop obtingudes les valoracions totals de cada grup es classifiquen les ofertes per ordre 
de puntuació: 

ORDRE LICITADORS PUNTUACIÓ

1 ETRA BONAL 96,84

2 BOQUET 94,87

3 SECE 94,32

4 ELECNOR 93,46

5 RIEMAR 92,83

6 ENLLUMENATS COSTA BRAVA 92,37  

” 
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- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de 2022, 
Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació i, 
concretament, la classificació de les proposicions presentades i admeses, i la proposta 
d’adjudicació del contracte a favor de la companyia mercantil ETRA BONAL, S.A., per 
haver obtingut la major puntuació d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
l’apartat I) del Quadre de característiques del corresponent PCAP,  va acordar:  
 

“Primer.- Acceptar la següent proposta de classificació de les proposicions 
presentades i admeses, formulada per la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 
dia 21 de març de 2022: 

ORDRE LICITADORS PUNTUACIÓ

1 ETRA BONAL 96,84

2 BOQUET 94,87

3 SECE 94,32

4 ELECNOR 93,46

5 RIEMAR 92,83

6 ENLLUMENATS COSTA BRAVA 92,37  

I acceptar també la proposta formulada per la Mesa de contractació, d’adjudicació del contracte 
mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, 

inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi, a favor de la 
companyia mercantil ETRA BONAL, S.A., per haver obtingut la major puntuació d’acord amb 
els criteris de valoració establerts a l’apartat I) del Quadre de característiques del  PCAP. 

Segon.- Requerir a la companyia mercantil ETRA BONAL, S.A. perquè,  dins del termini de deu 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del present acord, presenti la següent 

documentació: 

- Acreditativa de la constitució de la garantia definitiva (5% de l’import d’adjudicació, IVA 

exclòs). 

- Presenti la documentació que estableix la Clàusula 15.2 del Plec de clàusules administratives 

així com l’acreditació de que compleix els requisits de solvència tècnica o professional 
establerts en l’apart G.1 del quadre de característiques atès que no consten acreditats en les  
dades inscrites en el RELI. 

Tercer.- Advertir a ETRA BONAL, S.A. que, de no complimentar adequadament el requeriment 
de documentació en el termini indicat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a 

exigir-li el 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 

Així mateix, es requerirà la mateixa documentació al següent licitador, seguint l’ordre de 

classificació de les proposicions. 

Quart.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.” 

Atès que amb data 6 de maig l’Empresa ETRA BONAL, S.A., mitjançant registre d’entrada 
E2022000827 ha presentat  la documentació que estableix la Clàusula 15.2 del Plec de 

clàusules administratives així com l’acreditació de que compleix els requisits de solvència 
tècnica o professional establerts en l’apart G.1 del quadre de característiques atès que no 
consten acreditats en les dades inscrites en el RELI i la documentació acreditativa d’haver 

constituït la garantia definitiva ( 5% de l’import d’adjudicació, iva exclòs), per un import de 
4.531,26 €. 

Vist l’informe favorable de data 11 de maig de 2022, emès per la Secretària de la Mesa de 
Contractació, conforme la documentació presentada s’ajusta als requisits establerts en el plec 
de clàusules administratives particulars. 



 
 

35 

 

D'acord amb els antecedents i, considerant que l'adopció d'aquest acord és competència del 

Ple de la Corporació, de conformitat amb l’establert a la Disposició addic ional segona de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic , i atès que el Ple va efectuar una 
delegació de competències a favor de la  Junta de Govern Local en sessió plenària celebrada 

el dia 20 de juny de 2019, acord el qual va ser publicat en el butlletí oficial de la província de 
núm.139 de data 19 de juliol de 2019.  

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i 
manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 

exterior de la Tallada d’Empordà, a la companyia mercantil ETRA BONAL, S.A., domiciliada a 
Cornellà de Llobregat -08940, al carrer Mercuri, 30-32, i amb NIF A85229557; per un import 
de 90.625,17.-€, més 19.031,29.-€ en concepte d’IVA, de conformitat amb la seva oferta 

presentada i amb el detall següent: 

PRESTACIÓ ANY 1 

Import anual 

(2n al 5è 
any) 

P1 - Servei de gestió energètica i control de nivells lumínics  442,42 € 589,90 € 

P2 – Manteniment 
P2A – Manteniment preventiu 698,13 € 930,84 € 

P2B – Servei de manteniment 3.808,00 € 3.808,00 

P3 – Garantia total 1.926,52 € 2.568,70 € 

Total prestacions P1, P2 i P3 anual 6.875,07 € 7.897,44 € 

Durada del contracte 5 anys 

Import prestacions P1, P2 i P3 durant 5 anys 38.464,83 € 

P4 - Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior 26.561,13 € 

P5 - Subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat exterior 
25.599,21 € 

TOTAL PRESTACIONS sense IVA 90.625,17 € 

IVA 21% 19.031,29 € 

TOTAL PRESTACIONS AMB IVA 109.656,46 € 

 
L’oferta presentada per l’esmentada companyia mercantil s’ha considerat la més 
avantatjosa econòmicament en el seu conjunt, per haver presentat els percentatges 
de reducció de l’import de les diferents prestacions més elevats, així com un alt nivell 
d’eficiència lumínica de la llumenera; obtenint en conseqüència la màxima puntuació, 
després d’aplicar les fórmules establertes a l’apartat I del quadre de característiques 
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del PCAP. 
 La puntuació total obtinguda per ETRA BONAL, S.A. és de 96,84 punts, mentre que 

la resta de proposicions, valorades d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al citat 
apartat i del quadre de característiques del PCAP, han obtingut una puntuació inferior. 

 
SEGON.- Aprovar la imputació de la despesa de les prestacions P1, P2 i P3 corresponent a 
l’any 2022, a càrrec de la partida pressupostària 01/165/21000, l’import de la prestació P4, a 

càrrec de la partida pressupostària 01/165/63301  i l’import de la prestació P5, a càrrec de la 
partida pressupostària 01/459/61903.  
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel que s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o realització de les 
despeses de caràcter plurianual, se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzi el 
respectiu pressupost. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.  
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part en el procediment.  

QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, 
en el termini de 15 dies naturals, de conformitat amb l’establert a l’article 151.1 de la LCSP.  
CINQUÈ.- De conformitat amb l’establert a l’article 153.3 de la LCSP, la formalització del 

contracte haurà de tenir lloc un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la 
remissió de la notificació del present acord als licitadors. 
A aquest efecte, un cop transcorregut l’esmentat període, es requerirà a ETRA BONAL, S.A. 

per tal que procedeixi a la formalització del corresponent contracte, dins els 5 dies naturals a 
comptar de l’endemà del requeriment. 

SISÈ.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer 

efectius els acords precedents. 

SETÈ.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament, en 

aquest últim cas, acompanyat del corresponent contracte, de conformitat amb l’establert a 
l’article 154.1 de la LCSP.  

VUITÈ.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 

El ple es dona per assabentat.  
 

Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:39:18 al 00:41:15 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
15.0.- DACIÓ DE COMPTES ACORD JGL ADOPTAT PER DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL PLE, SOBRE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A 
CÀRRECS ELECTES DE L'EXERCICI 2022. 

 
Es dona compte al Ple del següent acord, adoptat per la Junta de Govern Local en 
virtut de la delegació de competències que li fou atorgada per el Ple, reunit en sessió 
plenària celebrada el dia 20 de juny de 2019, acord el qual va ser publicat en el butlletí 

oficial de la província de núm.139 de data 19 de juliol de 2019: 

ACORD 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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Òrgan: Junta De Govern 
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 13 de maig de 2022 

Expedient núm. X2022000311 
Per Unanimitat 
Aprovat Per 3 Vots A Favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 

Amandi Manuel Alonso Pujol) 

Títol de l’acord: 

“SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA 
RETRIBUCIÓ A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS , ANY 2022 (EXP. 

X2022000311). ” 

Text de l’acord: 

Atès que amb data 21 d’abril, s’ha publicat al DOGC la Resolució 

PRE/1070/2022, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions 

a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2022. 
Atès que  l’Alcaldessa de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, la Sra. M.Dolors 
Guàrdia Gasull desenvolupa tasques en dedicació parcial a l’ajuntament en el 75% de 

la seva jornada laboral. 

Per tot això, la Junta de Govern  adopta els següents: 

ACORDS 

Primer.- Sol·licitar una subvenció al Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, perquè abonin retribucions a l’Alcaldessa, 
M.Dolors Guàrdia Gasull, que desenvolupa tasques per l’ajuntament en el  75% de la 
seva jornada laboral. 

Segon.- Trametre la documentació a què fan referència les bases de la convocatòria 
per Eacat al Departament de Governació i Administracions Públiques, dins el termini 

que estableixi la convocatòria publicada.  

El ple es dona per assabentat.  
 

Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio ac ta de la sessió, minut 
00:41:16 al 00:41:56 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 

 
16.0.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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DE DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE 
DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2022. 
 

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica  2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16)  
 
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, 
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació 
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte 
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i 
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any 
no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament d’informació trimestral 
pel que fa al compliment de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat 
financera. 
 
“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 
L’EXERCICI 2022 (ACUMULAT A 31/03/2022) 

 

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica  2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent 
 

INFORME 

Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, 
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació 
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte 
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i 
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys.  
 
De la documentació corresponent al primer trimestre 2022 (acumulat fins 31/03/2022), 
el resultat obtingut és el següent:  
 
Deuda viva PDE al final del período 
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Entidad 

Opera 

ciones 

de 

crédito 

a corto 

 plazo 

Emi 

siones  

de  

deuda 

a C/P  

y L/P 

Confir 

ming 

Opera 

Ciones 

 con 

Enti 

dades 

 de 

 crédito 

 resi 

dentes 

Opera 

Ciones 

 con 

Enti 

dades 

 de 

 crédito 

 no resi 

dentes 

Deuda 

 con 

Adminis 

tra 

ciones  

publicas 

 solo 

 FFEELL 

(1) 

Opera 

Ciones 

 con 

Insti 

tutos 

Autonó 

micos 

de 

Finan 

zas  

no 

clasifi 

cados  

como  

AAPP 

Otras 

 opera 

ciones  

de 

 crédito 

Arrenda 

miento 

finan 

ciero 

Asocia 

ciones 
público 

privadas 

Factoring 

 Sin 

 recurso 

conforme 

 a la 

Decisión 

 de  

Eurostat 

 31 de julio 

de 2012 

Reestruc 

turación de 

deuda 

comercial 

según 

Decisión  

de 

Eurostat 

 31 de julio 

 de 2012 

Otras  

opera 

ciones 

 de 

 deuda 

Total 
Deuda 

viva 

PDE al 

final  

del 

período 

09-17-195-AA-
000 Tallada 

d’Empordà 

(La) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 

Corporación 

Local 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Total Deuda viva PDE 0,00 

 

 

CONCEPTO 

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2022) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

Operaciones de crédito a 
corto plazo (importe 

dispuesto pendinte de 

amortizar según 
Reglamento 479/2009, 

del Consejo de Europa) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Operaciones de 

Tesorería 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Conf irming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Emisiones de deuda 

corto plazo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Operaciones de crédito 

a largo plazo(Importe 

dispuesto pendiente de 

amortizar según 
Reglamento 479/2009, 

del Consejo de Europa) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Operaciones con 

entidades de crédito 
residentes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Operaciones con 

entidades de crédito no 

residentes o que no 
f aciliten inf ormación al 

Banco de España 

(Incluidos BEI, f ondos de 
inv ersión , etc) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Deuda con el FFEL(*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Operaciones con 

Institutos Autonómicos de 
Finanzas no clasif icados 

como AAPP 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Otras operaciones de 

crédito 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Emisiones de deuda 

largo plazo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Arrendamiento 

financiero 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Asociaciones público-
privadas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Factoring sin recurso 

conforme a la Decisión 

de Eurostat 31 de julio 
de 2012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Restructuración de 

deuda comercial según 

Decisión de Eurostat 31 
de julio de 2012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Otras operaciones de 

crédito 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Total vencimientos 
deuda PDE (1) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

AVALES 

Capital v iv o de las 
operaciones av aladas a 

entidades dependientes 

clasif icadas como SNF 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Capital v iv o de las 
operaciones av aladas a 

entidades dependientes 

pendientes de clasif icar 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Capital v iv o de las 

operaciones av aoladas a 
otras entidades no 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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dependientes 

RIESGO DEDUCIDO DE 

LOS AVALES(2) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OPERACIONES DE 

CRÉDITO 

FORMALIZADAS Y NO 

DISPUESTAS(3) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

A largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

OPERACIONES DE 

CRÉDITO CON 
ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS (4) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Con la Administracion 

General del Estado 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Con la Comunidad 

Autonoma  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Con la Diputación 
Prov incial Consejo o 

Cabildo Insular u otras 

EELL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Con otras 
Administraciones 

Publicas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Otras deudas (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Vencimientos a efectos 

de la aplicación del 
régimen de 

autorización recogido 

en el artículo 53 

TRLRHL y DF 31ª LPGE 
2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 31/03/2022 
 
En aquesta tramesa, es demana informació relacionada amb els mecanismes 
MRR i REACT-UE de la Unió Europea amb el següent detall: 

-Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del 

MRR 

-Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos 

recibidos del MRR 

-Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR 

-Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del 

MRR 

-Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR 

-Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos 

recibidos del MRR 

-Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios 

F.1.1.2/F.1.1.3 

No s’ha omplert cap d’aquests apartats al no haver rebut cap import d’aquests 

Fons 

Atès que, el Congrés dels Diputats per acord del dia 13 de setembre de 2021, 
ha aprovat la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 
2022, aprovat per acord de 20 d’octubre de 2020, no caldrà el compliment 
dels objectius d’estabilitat, ni deute, ni regla de despesa en l’exercici exercici 

2022.” 

El ple es dona per assabentat.  
 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès 
Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:41:51 al 00:42:50 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
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https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
17.0.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
REFERITS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, MOROSITAT I RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIONS. 

 
Es dona compte al Ple dels informes sobre el PMP, morositat i reconeixement 
d’obligacions dels períodes 1r trimestre de 2022, els quals literalment diuen: 
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS. 

  
Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que 
es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint 
així el període mig de pagament. 
 
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit 
en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al 
període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 
 
Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, 
que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de 
l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents 
a l’entrada de les mateixes. 
 
Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, 
que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de: 
 
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material 
per part de l’Administració. 
 
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens 
entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de 
l’Administració. 
 
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el 
registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no 
resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis 
prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 
 
A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran 
valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del 
número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de 
dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre. 
 
Les dades corresponents al 1er trimestre de 2022 són les següents: 
 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 
Pagadas 
(días) 

Importe 

Pagos 
Realizados 
(euros) 

Ratio 

Operaciones 
Pendientes 
(días) 

Importe 

Pagos 
Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

La Tallada 
d’Empordà 

            8,18
 

    85.670,79
 

           7,57
 

     25.400,63
 

8,04 
 

PMP Global 
 

85.670,79 
 

25.400,63 8,04 
 

 
 
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute 
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i 
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament 
a proveïdors. 

L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents 

termes: 

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo 
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores 
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior: 
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 
corresponda, y su serie histórica. 
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 
entidad y su serie histórica. 
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada 
entidad y su serie histórica. 
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades 
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.” 

 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 1r TRIM. 2022 

 
Raquel Batlle Casas, interventora de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, en 
l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 
que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, emeto l’informe següent: 
 
Primer. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 
15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la moros itat en les operacions 
comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 
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corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 
obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 
locals [...]» 
 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 
entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei 
de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 
intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 
i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 
pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 
deutor, que es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 
 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 
a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 
serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i 
si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini 
esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 
de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les 
certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que 
disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies 
següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 
 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament 
en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data 
d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al 
registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim 
dia del trimestre al que fa referència l’informe. 
 

Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda extreta del programa de comptabilitat 
Sicalwin, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2022: 

 
1) Pagaments realitzats en el trimestre: 

Import dels pagaments realitzats (dins període legal): 84.310,57 
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Import dels pagaments realitzats (fora període legal):  4.138,75 
Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 25,93 

 

 
 
2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 

 
3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 
pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament previstos a 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en dies: 

     Import del pendent de pagament (dins període legal): 23.993,22 
     Import del pendent de pagament (fora període legal):  3.041,41 
     Període mitjà pendent pagament (PMPP) (dies): 20,96 
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” 
“INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 
DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 

COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 
 
PERÍODE: Primer trimestre 2022  

 
ANTECEDENTS 
 

L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, estableix les actuacions següents de 
l’òrgan competent en matèria de comptabilitat:  

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en les 
administracions públiques: 
 

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les quals hagin 
transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi efectuat el 
reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà remès dins dels 15 

dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern.” 
 
ÀMBIT SUBJECTIU 

 
Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administracions públiques els 
ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la 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. D’acord amb aquest precepte, doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens 

següents: 
 

1. Entitat Local: Ajuntament de La Tallada d’Empordà 

 
La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 
relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre a l’òrgan 

de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
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 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. 

 

INFORME 
 
Per tot això, informo el següent en relació a les factures del primer trimestre de 2022 d’aquest 

Ajuntament, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des  de que van ser 
anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació per l’òrgan competent.  
 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures de la comptabilitat:  
 
No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 de gener de 2022 a 31 de 

març  de 2022, de les quals, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació corresponent:  

 
SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat d’aquest 

informe a l’òrgan de control intern. 
 
El ple es dona per assabentat.  

 
Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 
Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera).  

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:42:51 al 00:43:24 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
18.0.- ASSUMPTES FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:43:25 al 00:43:55 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 
 

 
19.0.- INFORMACIONS D'ALCALDIA. 
 

INTERVENCIONS: 
 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:43:56 al 01:12:10 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 

 
20.0.- PRECS I PREGUNTES. 

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

01:12:11 a 01:29:29 i es poden consultar en l’enllaç següent: 
 
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing 

 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:51h , l’Alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, jo com a Secretària n’estenc aquesta acta. 
 
Aquesta acta està complementada pel document d’audio adjunt a l’expedient, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària dins de l’expedient electrònic núm. 
X2022000556, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
Vist i plau        La secretària interventora  
L’alcaldessa   

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT. 

 

https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpFkYe7OMhq9b-vN9Od7JkoBVChuxjON/view?usp=sharing

		2022-10-21T21:09:51+0200
	40341647S RAQUEL BATLLE (R: P1720700B) - 21/10/2022 21:09:51 - Càrrec: Secretària - Interventora
	#T#Secretària - Interventora


		2022-10-21T22:25:31+0200
	Maria Dolors Guàrdia Gasull -  (TCAT) - 21/10/2022 22:25:31 - Càrrec: Alcaldessa
	#T#Alcaldessa


		2022-10-22T09:13:01+0200
	#O#Diligència per a fer constar que la present acta fou aprovada per el Ple reunit ens sessió ordinària el dia 19 d'octubre de 2022.




