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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 14/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 16 de juliol de 2013
Horari: de 14.00 hores a 15.10 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 14.00 hores del dia 16 de juliol de 2013, es reuneixen a la sala de 
sessions  d’aquest  Ajuntament,  prèvia  convocatòria  realitzada  a  l’efecte  en els  termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen,  en sessió  ordinària  i  primera convocatòria,  sota  la  Presidència  de l’alcalde 
president, i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Gerard Fernandez Tatjé

Regidors membres

Sr. Daniel Cornellà Detrell
Sr. Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidors absents

Sra. Susana Pascual Pozo, que excusa la seva assistència
Sra. Júlia Palomer Mallorquí, que excusa la seva assistència

Secretària

Sra. Rosa Maria Melero Agea

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del 
dia i que són els següents:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de juliol de 2013, l’esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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SUBVENCIONS

2.-  Acceptació  de  la  subvenció  atorgada  per  la  Diputació  de  Girona  per  a  la 
consolidació i adequació per a la visita del castell de Palagret.

“En virtut  de la  resolució  d’Alcaldia  número 138/2013 de data  20 de  març  de  2013,  
l’Ajuntament  de  Celrà  va  sol·licitar  a  la  Diputació  de  Girona  una  subvenció  per  a  la  
restauració  i  conservació  d’immobles  d’interès  patrimonial  per  l’anualitat  2013,  per  a  
destinar-la  a  la  restauració  del  Castell  de  Palagret,  per  import  de  16.000,00  euros,  
corresponents al 80% del pressupost total de 20.000,00 euros. 

En data 3 de juliol de 2013, registre d’entrada municipal número 1.928, la Diputació de  
Girona comunica que en sessió ordinària de data 18 de juny de 2013, la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona va acordar concedir a l’Ajuntament de Celrà la subvenció per a  
la  consolidació  i  adequació  per  a  la  visita  del  castell  de  Palagret,  per  un  import  de  
15.000,00 euros. 

Atès que procedeix acceptar aquesta subvenció;

Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la consolidació  
i adequació per a la visita del castell de Palagret per l’import de 15.000,00 euros.

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.

Tercer.- Donar compte a la Tresoreria i Comptabilitat de la Corporació.”

3.-  Acceptació  de  la  subvenció  atorgada  per  la  Diputació  de  Girona  per  a  la 
realització d’activitats físico-esportives durant el curs 2012-2013.

“En sessió de data 19 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Celrà  
va acordar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al foment i pràctica de  
l’esport, corresponent al Subprograma A.3.Suport als programes d’activitat físicoesportiva  
dels  municipis  de  menys  de  5.000  habitants,  per  a  la  realització  d’activitats  físico-
esportives durant el curs 2012-2013, per l’import de 1.500,00 euros. 

En data 11 de juliol de 2013, via eacat, registre d’entrada municipal número 2.012/2013  
la Diputació de Girona comunica que en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2013, la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar concedir a l’Ajuntament de Celrà la  
subvenció per al Suport als programes d’activitat físicoesportiva dels municipis de menys 
de 5.000 habitants, concretament per a la realització d’activitats físico-esportives durant  
el curs 2012-2013, per l’import de 1.305,00 euros. 

Atès que procedeix acceptar aquesta subvenció;

Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció dels següents
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ACORDS

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la realització 
d’activitats físico-esportives durant el curs 2012-2013, per l’import de 1.305,00 euros.

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.

Tercer.- Donar compte a la Tresoreria i Comptabilitat de la Corporació.”

4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 360/13, de data 8 de juliol de 2013, relatiu a 
l’atorgament dels premis del concurs fotografia Celrà 2013.

“Per Decret d’Alcaldia número 360/2013, de data 8 de juliol, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

L’àrea de cultura de l’Ajuntament de Celrà va organitzar el Concurs de Fotografia Celrà  
2013 on els participants podien presentar fotografies no manipulades amb la temàtica  
“Gavarres”, amb motiu de la Festa Major 2013;
 
Les fotografies premiades i seleccionades pel jurat constituït a tal efecte podien optar a  
premis amb els següents imports:

 Primer premi: 150 Euros
 Segon premi:  100 Euros
 Tercer premi:  60 Euros
 Premi al millor conjunt de fotografies: 150 Euros
 Premi infantil: càmera fotogràfica o el seu valor en un val de compra.

Vist un informe de 19 de juny de 2013 de la tècnica de cultura informant dels premiats del  
concurs, d’acord amb el veredicte del jurat, i que tot seguit es relacionen:

Participant DNI Premi import
T.Z.H. 41....93K 1r premi 150,00 €
M.S.L. 29....28Y 2n premi 100,00 €
E.R.B. 43....61C 3r premi 60,00 €
J.V.F. 40....77C Millor conjunt 150,00 €
C.M.B. 41....48B Millor fotografia infantil Val Abacus 90 €

TOTAL 550,00 €

Vist que hi ha consignació suficient per fer front a la despesa en l’aplicació pressupostària  
número  30.3340.22609  “Activitats  àrea  de  cultura”  del  pressupost  vigent  d’aquesta  
Corporació.

HE RESOLT

Primer. Atorgar  els  premis  del  concurs  de  fotografia  Celrà  2013,  amb  la  temàtica  
“Gavarres”  a  favor  de  les  persones  que  s’indiquen  en  el  punt  segon  de  la  present  
resolució.



Acta 14/2013
16 de juliol de 2013

Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament total de 550 Euros als guanyadors  
del  concurs  de  fotografia  organitzat  per  l’àrea  de  cultura  d’aquesta  Corporació  titulat  
“Gavarres”  i que són els següents:

Participant DNI Premi import
T.Z.H. 41....93K 1r premi 150,00 €
M.S.L. 29....28Y 2n premi 100,00 €
E.R.B. 43....61C 3r premi 60,00 €
J.V.F. 40....77C Millor conjunt 150,00 €
C.M.B. 41....48B Millor fotografia infantil Val Abacus 90 €

TOTAL 550,00 €

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats, i comunicar la mateixa a la Tresoreria i  
a Comptabilitat de la Corporació.

Quart. Ratificar aquesta resolució a la primera junta de govern local que se celebri.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 360/2013, de 8 de juliol, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 364/13, de data 9 de juliol de 2013, relatiu a 
la concessió de subvencions a favor de les entitats organitzadores dels casals 
d’estiu 2013.

“Per Decret d’Alcaldia número 364/2013, de data 9 de juliol de 2013, es resol el que es  
transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- En data 19 de juny de 2013, el president de la Comunitat de Municipis de la  
Llera del Ter va emetre una resolució per la qual es concedia una subvenció a favor de  
l’Ajuntament  de Celrà  per  import  de  2.395,60  euros  per  tal  de gestionar  els  ajuts  a 
famílies del municipi que es troben en situació socioeconòmica desafavorida i que volen  
inscriure els seus fills i filles als casals d’estiu 2013. (resolució 5/2013)

Segon.- En  data  3  de  juliol  de  2013  ha  emès  informe  la  tècnica  d’educació  de  
l’Ajuntament de Celrà  detallant el nom dels infants beneficiaris, la puntuació obtinguda en  
cada cas, el casal d’estiu al que s’ha inscrit cada infant i la despesa prevista en cada cas.

Tercer.- En data 5 de juliol de 2013, el regidor d’educació ha emès una proposta de  
concessió  d’una  subvenció  per  import  total  de  2.272  euros  a  favor  de  les  entitats  
organitzadores dels Casals d’estiu 2013 indicant el repartiment d’aquest import entre les  
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entitats i amb detall dels infants beneficiaris i els imports dels ajuts corresponents en cada  
cas.

Quart.- En data 5 de juliol de 2013, ha emès informe la secretària de la corporació, el  
qual consta en l’expedient administratiu.

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  
pel  qual  s’  aprova el Text Refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles  118-129 i  130-135 del  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  
(ROAS),  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  i  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre,  general  de subvencions  i  el  Real  Decret  887/06,  de 21 de juliol,  pel  qual  
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

I per tot l’exposat;
HE RESOLT

Primer.-  Concedir una subvenció per import total de 2.272 euros  a favor de les entitats 
organitzadores de casals d’estiu 2013, amb la finalitat de reduir el cost de la inscripció 
dels infants beneficiaris de beca, tal com es detalla a continuació:

-  ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF G17506402 i domicili a la carretera de  
Juià,  88  de  Celrà:   .........  euros a  destinar  a  11  infants  beneficiaris   i  4  famílies  
nombroses.

- CLUB CICLISTA CELRÀ amb CIF G55113237 i domicili a la Rambla Josep Pla, 5 de Celrà:  
........ euros a destinar a 3 infants beneficiaris i 2 famílies  nombroses.

-  UCE CELRÀ amb CIF G17391913 i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà:  ........  
euros a destinar a 3 infants beneficiaris.
-  MULTIESPORTS CELRÀ amb CIF G5539042 i amb domicili al carrer Fàbrica núm. 50 de  
Celrà: ........... euros a destinar a 2 infants beneficiaris.
-  L’ajuntament de Celrà haurà de minorar la taxa del servei del casalet d’escola Bressol  
de l’infant beneficiari en un import equivalent a 50€.

Segon.- Les entitats beneficiaries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la  
inscripció als casals d’estiu dels infants que es detallen a continuació i pels imports que  
s’estableixen:

BEQUES NOMINALS:

COGNOMS NOM
PUNTUACI

Ó
INSCRIPCI
Ó CASAL

DESPES
A

IMPORT 
A 

ATORGA
R

I. A. 21 Futbol ...€ ...€
A.R. R. 17 Esplai ...€ ...€
A.R. O. 17 Esplai ...€ ...€
B.G.A O. 17 Esplai ...€ ...€
S.F. N. 17 Multiesport ...€ ...€
S.F. A. 17 Multiesport ...€ ...€
G.P. LL. 12 Esplai ...€ ...€
G.P. B. 12 Esplai ...€ ...€
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L.E. A. 12 Esplai ...€ ...€
R.F. I. 12 Esplai ...€ ...€
V.P. G. 12 Esplai ...€ ...€
O.C. A. 11 Futbol ...€ ...€
O.C. L. 11 C. Ciclista ...€ ...€
G.L. E. 10 Esplai ...€ ...€
G.L. I. 10 C. Ciclista ...€ ...€
K.E. N.N. 5 Esplai ...€ ...€
K.E. L. 5 Esplai ...€ ...€
H.M. C. 4 C. Ciclista ...€ ...€
F.G. Y. 3 Futbol ...€ ...€
L.G. C. 2 EBM ...€ ...€

AJUTS A FAMÍLIES NOMBROSES:

FAMÍLIA 
BENEFICIARIA

ENTITAT 
DESTINATÀRIA

IMPORT 
CONCEDIT

Família R.V. Assoc. Juvenil Esplai Celrà ... €

Família R.V. Assoc. Juvenil Esplai Celrà
... €

Família R.V. Assoc. Juvenil Esplai Celrà ... €

Família P.C. Assoc. Juvenil Esplai Celrà ... €

Família S.C. Club Ciclista Celrà ... €

Família C.L. Club Ciclista Celrà ... €

 Tercer.- Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera:
o Un primer pagament, que  es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del  

80% de la subvenció concedida a cada entitat.
o Un  segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada  

s’hagi justificat correctament la subvenció.

Quart.- La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número  70  2310  48000  
“Ajudes a famílies” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 2013.

Cinquè.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  

facilitar  a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una  
certificació  del  secretari/a  de l’ens,  acreditativa  que la  subvenció atorgada s’ha 
destinat  íntegrament  a  l’activitat  subvencionada  i  que  en  conseqüència  s’ha  
efectuat  la  corresponent  reducció  en  l’import  que  abonen  les  famílies  dels/les  
nens/es beneficiaris/àries. En aquesta certificació hi constarà el detall  nominatiu  
dels/les beneficiaris/àries i els imports unitaris corresponents.

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota  informació  que li  sigui  requerida  en l’exercici  de les  
actuacions anteriors.
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3. Comunicar  l’obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent  de  
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer  
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia  
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

5. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent des del  
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència  
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de  
17 de novembre, General de Subvencions.

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

Setè.- Ratificar  la  present  resolució  en la  propera sessió  de Junta  de Govern que se  
celebri.

Vuitè.- Comunicar  la present resolució  als  interessats,  així  com a la Tresoreria i  a la  
Comptabilitat de la Corporació.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
339/2013, de data 25 de juny, pel qual es delega a la Junta de Govern la competència per  
aprovar l’atorgament de subvencions.

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

ACORD

Únic.-  Ratificar  el  decret  d’Alcaldia  número  364/2013,  de  data  9  de  juliol  de  2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.”

HISENDA

6.-  Ratificació  del  Decret  d’Alcaldia  371/2013,  de  data  10 de juliol  de  2013, 
relatiu  a  l’aprovació  de  preus  públics  per  a  la  realització  de  diversos  cursos 
organitzats per l’àrea de cultura.

“Per Decret d’Alcaldia número 371/2013, de data 10 de juliol, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà organitza les següents accions formatives: 
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 Taller de capgrossos
 L’art d’explicar contes
 Introducció a la dansa folk

2. De conformitat amb l’informe emès per la tècnica de Cultura,  els cursos han estat  
publicitats en les agendes municipals d’actes dels mesos de juny i juliol de 2013. Aquests  
cursos estan organitzats per l’Àrea de Cultura.

3. D’acord amb la fórmula aplicada, el preu per a cadascun dels cursos són:

916,50 x 1,2 – 0 – 19,50
PP Taller de Capgrossos = −−-----−−−−−−−−−−−−−------- = 120 €

9

630 x 1,2 – 0 – 36
PP L’art d’explicar contes = −----−−---−−−−−−−−−−−− = 80 €

9

180 x 1,2 – 0 – 16
PP Introducció a la dansa folk = −----−−---−−−−−−−−−−−− = 20 €

10

FONAMENTS DE DRET

1. L 'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals  
poden  establir  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  realització  d'activitats  de  
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la  
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei. 
  
2. L 'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril,  reguladora de taxes i preus públics,  
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de  
preus  públics  haurà  d'anar  acompanyada  d'una  memòria  econòmic-financera  que  
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos  
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la  
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència. 
  
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, 

HE RESOLT 

Primer.  Aprovar  els   preus  públics  per  a  les  accions  formatives  que  a  continuació  
s’especifiquen i amb els següents imports:

 Taller de capgrossos: 120 €
 L’art d’explicar contes: 80 €
 Introducció a la dansa folk: 20 €

Segon. Comunicar la present resolució a la comptabilitat de la Corporació.
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Tercer. Ratificar la present resolució en la propera junta de govern local.”

I vista la competència de la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada pel  
Ple de la corporació, en sessió de data 8 de novembre de 2011.

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

A C O R D

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 371/2013, de 10 de juliol, transcrit en la  
part expositiva del present acord.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 

CONTRACTES ADMINISTRATIUS

7.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 356/2013, de data 4 de juliol de 2013, relatiu 
a l’adjudicació de contracte menor d’obres per al condicionament i arranjament 
amb àrid reciclat de diferents actuacions.

“Per Decret d’Alcaldia número 356/2013, de data 4 de juliol, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

Per resolució de data 30 de desembre de 2011, el director de l’Agència de Residus de  
Catalunya va atorgar a favor de l’Ajuntament de Celrà una subvenció per a la utilització  
d’àrid reciclat en obres promogudes pels ens locals de Catalunya, per un import total de  
7.794,50 euros.

En  data  18  de  juliol  de  2012,  l’Agència  Catalana  de  Residus  va  resoldre  aprovar  la  
modificació del projecte subvencionat, per a efectuar els treballs següents:

 Condicionament de l’aparcament del carrer Cabanya en el tram comprès entre els  
carrers Orriols i el Carrer Salvador Dalí.

 Condicionament de l’aparcament del carrer Països Catalans, encreuament amb el  
carrer Costa Brava.

 Construcció  carril  bici,  tram carrer Aumet,  carrer Països Catalans i  camí fins la  
carretera de Juià.

 Condicionament de camins públics  d’accés als horts socials i a les plantacions de  
vivers d’arbres.

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà procedir al condicionament i arranjament de les 
àrees indicades utilitzant àrid reciclat.

En data 4 de juliol de 2013 el cap de l’àrea de serveis públics municipals emet informe per  
a  la  contractació  del  subministrament  i  estesa  d’àrid  reciclat  per  als  treballs  indicats  
abans,  proposant  a  l’empresa  Germans  Cañet-Xirgu,  S.L.,  amb  NIF  B-17537812  i  
domiciliada a Cassà de la Selva –Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu), per un import de  
10.220,17 euros IVA exclòs (12.366,40 euros IVA inclòs).
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En l’aplicació  pressupostària  número 21.1550.61900 “Millores  urbanes”  del  pressupost  
vigent de la Corporació hi ha consignació suficient per fer front a les obligacions que se’n  
derivin.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 6 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  l’objecte del  
contracte és d’obra. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic.

RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte menor d’obra per al condicionament amb àrid reciclat dels  
diversos espais  del  municipi  indicats  en la  part  expositiva  de la present resolució per  
import de 10.220,17 euros IVA exclòs (12.366,40 euros IVA inclòs) a favor de l’empresa 
Germans Cañet-Xirgu, S.L.,  amb NIF B-17537812 i  domiciliada a Cassà de la Selva –
Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu). 

Segon. Imputar  la despesa a l’aplicació  número 21.1550.61900 “Millores urbanes” del 
pressupost vigent de la corporació. 

Tercer. El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació  de  la  factura  corresponent,  prèvia  fiscalització  per  la  Intervenció  de  la  
Corporació.
 
Quart.  Notificar  el  present  acord a  l’empresa  adjudicatària  i  comunicar-li  que  aquest  
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  

Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.

Sisè. Ratificar la present resolució a la propera junta de govern local.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 356/2013, de 4 de juliol, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

8.-  Ratificació  del  Decret  d’Alcaldia  373/2013,  de  data  11 de juliol  de  2013, 
relatiu a l’adjudicació del contracte menor de subministrament per a l’adquisició 
d’una furgoneta.

“Per Decret d’Alcaldia número 373/2013, de data 11 de juliol, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:
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“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adquirir un vehicle per al transport de gent gran  
o amb mobilitat reduïda del municipi, així com qualsevol altre necessitat de caire social.

J.Olivan, S.L. va presentar a l’Ajuntament de Celrà un pressupost d’una furgoneta Renault  
Traffic  Diesel  de  color  blanc,  amb  matrícula  7246-GWR  i  número  de  bastidor  
VF1JLDHAY343486, fabricada el 18/5/2010, per import de 17.096,14€ amb l’adaptació i  
l’IVA inclosos.
D’acord amb el pressupost, aquest import inclou el següent:

Vehicle + obrir vidres darrera 11.832,45€
IVA 21%    2.484,81€

Adaptació (ancoratges, cinturons de seguretat, guies d’alumini, revisar i muntar  
plataforma i legalització ITV)  2.672,00€
IVA 4%     106,88€

TOTAL 17.096,14€ (IVA inclòs)

2.- Ha emès proposta d’adquisició del vehicle la regidoria de serveis socials.

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 9 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  l’objecte del  
contracte és de subministrament. 

2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic l’objecte.

Per tot això,
H E    R E S O L T

Primer.- Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  per  a  l’adquisició  d’una  
furgoneta  Renault Traffic Diesel de color blanc, amb matrícula 7246-GWR i número de  
bastidor VF1JLDHAY343486, amb data de fabricació del 18/5/2010, a favor de l’empresa 
J.Olivan S.L., amb CIF número B17161654 i domicili al carrer Falgueres, s/n, 17460 de  
Celrà,  per  un  import  de  14.504,45€,  IVA  exclòs  (17.096,14€,  IVA  inclòs),  amb  les  
adaptacions  incorporades  a  la  furgoneta  de  conformitat  amb  l’oferta  presentada  per  
l’empresa adjudicatària. 

Segon.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import d’adjudicació a favor de  
l’empresa J.Olivan S.L.

Tercer.-  Aplicar  la  despesa  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  11.9200.62400 
“Adquisició vehicle adaptat” del pressupost de l’exercici 2013.
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Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del contracte, i comunicar-li  
que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Cinquè.- Donar compte de la mateixa a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

Sisè.- Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern Local.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 373/2013, de 11 de juliol, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

9.-  Prorrogar  el  contracte formalitzat  amb l’empresa Jubilus Gerontologia,  SL 
relatiu al servei de mediació comunitària.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En sessió de data 4 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va ratificar el  
Decret d’Alcaldia 568/2012, de 21 de novembre, en virtut del  qual es va adjudicar el  
contracte del servei d’oficina d’atenció a les persones i de mediació comunitària a favor de  
l’empresa Jubilus Gerontologia, S.L.

En relació  al  servei  de mediació  comunitària  el  contracte  establia  una durada de vuit  
mesos, a comptar a partir de l’inici  de la prestació del servei, que va tenir lloc el dia 1 de  
desembre de 2012 i fins als proper dia 31 de juliol de 2013.

2.-  En  data  10  de  juliol  de  2013,  la  regidoria  de  serveis  socials  emet  proposta  de  
prorrogar el servei de mediació comunitària.

3.-  És  d’interès  de  l’Ajuntament  de  Celrà  seguir  disposant  del  servei  de  mediació  
comunitària  ja  que  es  valora  la  necessitat  de  continuar  aquest  servei,  considerant  
positives tant les actuacions que s’han realitzat fins ara com les propostes d’intervenció  
que s’han de dur a terme a curt i mig termini.

FONAMENTS DE DRET

1.-  L’article  303.1  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual  
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic estableix les condicions de  
durada dels contractes de serveis indicant que es podrà preveure en el contracte la seva  
pròrroga per mutu acord de les parts abans de la seva finalització.

I és la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars la que preveu que el  
servei de mediació comunitària tindrà una duració de vuit mesos, amb possibilitat d’ésser  
prorrogat de forma expressa, abans de la finalització del contracte, i sense que la durada  
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 16 mesos.
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2.- La Junta de Govern Local és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat 
amb el Decret d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny. 

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

ACORD

Primer.- Prorrogar el contracte relatiu al servei de mediació comunitària formalitzat amb  
l’empresa Jubilus Gerontologia, SL, des del dia 1 d’agost de 2013 fins al 31 de març de  
2014. 

Segon.- Imputar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’  aplicació  pressupostària  número 
70.2320.22799 “Serveis Socials. Pla integral d’atenció a la gent gran” del pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2013.

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Jubilus Gerontologia, S.L.

Quart.-  Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.” 

10.- Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir la contractació del servei de menjador de les escoles bressol municipals, i 
obrir  convocatòria  per  a  contractar  mitjançant  procediment  negociat  sense 
publicitat, amb diversos criteris d’adjudicació.

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  És  d’interès  de  l’Ajuntament  de  Celrà  dur  a  terme  la  contractació  del  servei  de  
menjador (dinars i berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al  
curs 2013-2014. 

2.-  Emesos  els  informes  de  Secretaria  i  Intervenció  d’aquest  Ajuntament,  els  quals  
consten en l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

1.- L’Article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya disposa que “els plecs de 
clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic durant un termini 
mínim de vint dies, i s’ha d’anunciar al BOP i al DOGC, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions, les quals han d’ésser resoltes pel mateix òrgan de contractació.”

2.-  De  conformitat  amb  l’article  109.1  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  
novembre, pel que  s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
relació  a  la  tramitació  ordinària,  la  celebració  dels  contractes  per  part  de  les  
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que  
s’iniciarà per l’òrgan de contractació. 

3.- Als articles  169 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  
que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  es  regula  el  
procediment negociat. 
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4.-  I  de  conformitat  amb el  que  disposen  els  articles  169,  174.e),  177.2,  Disposició  
Addicional  segona  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; l’article 277 del Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de  
règim local de Catalunya, el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova  
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de  
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/20133, de data 25 de juny de 2013.

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

A C O R D

Primer.-  Aprovar  l’expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  menjador  (dinars  i  
berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al curs 2013-2014. 

Segon.-  Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de  
regir la contractació del servei de menjador (dinars i  berenars) de  les escoles bressol 
municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al curs 2013-2014. 

Tercer.- Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir  
la contractació, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província,  
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis  
de la corporació, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar  
reclamacions.  En el supòsit de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit  
d’informació pública l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Quart.-  Obrir  la  convocatòria  per  contractar,  mitjançant  procediment  negociat  sense  
publicitat (diversos criteris d’adjudicació),  el servei abans indicat,  mitjançant invitacions,  
amb un mínim de tres empreses, perquè presentin la seva proposta en un termini de 15  
dies naturals a comptar des de la recepció de la invitació. 

Cinquè.- Aprovar la despesa  del contracte (58.288,80 Euros) amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària número “22799 3211 76 “servei menjador escoles bressol” del  pressupost  
vigent de la Corporació.

Sisè.-  Establir  la  següent  clàusula  suspensiva  :  que  l’eficàcia  d’aquest  acord  restarà  
condicionat a l’aprovació definitiva del plec de clàusules administratives particulars.

Setè.- Facultar  l’Alcalde  per  dur  a  terme  totes  les  actuacions  necessàries  per  a  la  
tramitació i l’execució d’aquest acord.”

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

11.-  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i 
l’Editorial Gavarres per a la subscripció a la revista Gavarres.
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“L’Editorial  Gavarres  publica  les  revistes  Gavarres,  Cadí-Pedraforca,  Les  Garrotxes  i  
Alberes, les quals volen deixar un testimoni escrit i gràfic d’un espai, d’una gent i d’un  
temps. L’objectiu de l’editorial és aconseguir que la publicació de les revistes esdevingui  
un fòrum de debat per discutir el present i per construir el futur.

Pel  que  fa  a  la  revista  Gavarres,  se  centra  en  l’espai  geogràfic  de  les  Gavarres,  de  
l’Ardenya, de les muntanyes de Begur, del Baix Ter i del Montgrí.

És  d’interès  de  l’Ajuntament  subscriure’s  a  la  revista  Gavarres  amb  la  finalitat  de  
col·laborar en totes les iniciatives que ajudin a fomentar les publicacions de donin prestigi  
al poble i a tot el seu entorn.

Arran d’aquesta voluntat, cal formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  
Celrà i l’Editorial Gavarres segons el qual la corporació haurà d’aportar anualment 200 €  
(IVA exclòs), per disposar de 10 subscripcions a la revista.

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

A C O R D

Primer. Aprovar  el  text  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  
l’Editorial  Gavarres  per  a  la  subscripció  de  la  corporació   a  la  revista  Gavarres,  que  
s’adjunta com a annex al present acord.

Segon.- Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per fer efectiu aquest  
acord.

Tercer.- Imputar  la  despesa  en  l’aplicació  pressupostària  número  11.9200.22001 
“Premsa, revistes, llibres i altres publicacions” del pressupost 2013 de la Corporació.

Quart.- Comunicar aquest acord a l’Editorial Gavarres, i a la Tresoreria i Comptabilitat de  
la corporació.”

12.-  Aprovació  addenda  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà per al projecte d’atenció educativa a la 
diversitat  de  l’alumnat  d’educació  secundària  del  municipi  en  el  marc  dels 
programes de diversificació curricular.

“En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 8 de maig de 2007 es va  
aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament  
de Celrà per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació  
secundària de segon cicle de l’ESO de l’Institut de Celrà, el qual es formalitza en data 2 de  
maig de 2007. Aquesta col·laboració s’ha estat duent a terme durant els darrers cursos  
escolars.

Tant l’Ajuntament de Celrà com el Departament d’Ensenyament valoren positivament el  
funcionament  d’aquest  projecte  d’atenció  a  la  diversitat  a  l’hora  de  donar  suport  als  
alumnes de segon cicle de l’educació secundària obligatòria del municipi que presenten  
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de  
conducta  i  que  precisen  d’actuacions  individualitzades  i  adaptacions  substancials  del  
currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.
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És  d’interès  de  l’Ajuntament  de  Celrà  prorrogar  el  conveni  de  col·laboració  entre  el  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà en  
matèria  d’atenció  educativa  a  la  diversitat  de  l’alumnat  d’ensenyament  secundari  
obligatori,  a  través  del  projecte  singular  per  als  cursos  acadèmics  2013/2014  i  
2014/2015.

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

A C O R D

Primer.- Aprovar  la  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament  
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  l’Ajuntament  de  Celrà  en  matèria  
d’atenció  educativa  a  la  diversitat  de  l’alumnat  d’ensenyament  secundari  obligatori,  a  
través  del  projecte  singular  per  als  cursos  acadèmics  2013/2014  i  2014/2015,  que 
s’adjunta com a annex al present acord.

Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament.”

GESTIÓ URBANÍSTICA

13.- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 13 de 
Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 19 de juliol de 2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar  
definitivament la modificació puntual número 13 del Pla General d’Ordenació Urbana de  
Celrà, acord fet públic en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6264, de 29 de  
novembre de 2012.

2. En sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, de data 11 de desembre de 2012,  
es va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació 13 de Celrà,  
promogut per l’Ajuntament de Celrà i redactat per l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i  
Consulting SLU.
 
El projecte es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes en el BOP de Girona  
número 243, de 20 de desembre de 2012, en el Diari de Girona, de 19 de desembre de  
2012,  en  el  tauler  d’anuncis  de  la  corporació  i  es  va  donar  publicitat  pels  mitjans  
telemàtics a través de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Celrà.

Es va trametre una còpia del projecte d’urbanització a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les  
empreses  de  subministrament  de  serveis  afectades  (Gas  Natural  Distribución,  Endesa  
distribución, Telefònica España SAU, Electricitat l’Aurora i Prodaisa, SA) per a que s’hi  
pronunciessin al  respecte, de conformitat  amb el  que disposa l’article  89.6 del Decret  
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Es va concedir audiència als interessats, amb citació personal, pel termini d’un mes des de  
la notificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de desembre de 2012.
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3. Durant el període d’informació pública va presentar al·legacions la Sra. R.G.F., registre  
d’entrada municipal núm. 111, de 14 de gener de 2013.

4.  Respecte  als  informes  emesos  per  l’organisme  públic  i  les  empreses  de  
subministrament de serveis han emès informe les següents:

 Gas Natural Distribución (registre d’entrada municipal número 157, de data 17 de  
gener de 2013).

 Endesa  distribución  (registre  d’entrada  municipal  número  790,  de  data  18  de  
març de 2013).

 Agència Catalana de l’Aigua (registre d’entrada municipal número 934, de data 3 
d’abril de 2013).

5.  Ha  emès  informe  l’equip  redactor  del  Projecte  d’Urbanització,  en  relació  a  les  
al·legacions presentades per la Sra. R.G.F., en el termes que tot seguit s’especifiquen:

L’al.legant fa diverses consideracions respecte al document aprovat inicialment:

1. “  A LA XARXA VIÀRIA  

a ) Estudi geotècnic insuficient 
Conforme al plànol general 7.1. de cales i plànol de situació dels punts de reconeixement  
7.2. de l’Annex nº 2, queda pales que solament s'han fet cales, C-1 i C-2, al carrer nº 3  
(prolongació del St Hou o cinturó de ronda). Per tant, és obligat i imprescindible conèixer  
el subsòl del C/lndústria abans de dimensionar el seu tipus d'esplanada, sobre tot perquè  
tot ell va en desmunt i la proposta, per extrapolació del carrer nº 3, de fer una esplanada  
de  0,75  m de  material  de  préstec  és  exagerada.  Tingui's  en  compte  que  en  aquest  
c/lndústria  a  molta  part  hi  hauran,  segons  el  projectat,  desmunts  d'uns  2,50  m de  
fondària, per tant, és recomanable saber si realment cal excavar tant.” 

Tal i com es pot observar en l’estudi geotècnic, el subsòl de la zona està format per capes  
superiors de gruix variable formats per reblerts antròpics (nivell R) i per llims argilosos  
amb restes vegetals (nivell S). Sota aquestes capes, i en tot l'àmbit, es pot assegurar que  
hi ha un nivell  de quaternari al·luvial format per sorres i llims (nivell  A) sobre la qual  
s’assentarà la nova esplanada. 

Les unitats corresponents als nivells  R i S no es consideren a efectes de formació de  
l’esplanada i aprofitament de terres per la seva composició (materials de reblert antròpics  
i presència de matèria orgànica). 

D’acord amb les analítiques efectuades els materials del nivell A es poden classificar com  
ADEQUATS (PG3) i per tant s’ha considerat formar una esplanada tipus E2 amb 75cm de  
sòl seleccionat de préstec (tipus 2 segons PG3 i 6.1 IC).

“  b) Millor canviar el tipus d'esplanada   

Considero que el tipus de carrer V4 adoptat és correcte, però crec que tenint en compte  
que la major part dels dos carrers a actuar (n° 2 i n° 3) van en desmunt, seria més  
econòmic la consecució d'una esplanada E1 (amb 45 cm de gruix) enlloc de la esplanada  
E2 (amb 75 cm de gruix), malgrat haver d'augmentar la capa de subbase granular de 15  
cm  a  20  cm,  però  que  estalvia  una  excavació  innecessària  de  20  cm  de  desmunt.  
Altrament, és aconsellable garantir una capa de subbase que no acabi en 13 cm enlloc  
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dels 15 cm, pel conte de que el contractista sempre reclama el dret de les toleràncies. Per  
tant, es demana que s'escolli la secció 4AA1 en lloc de la 4AA2, puig que ambdós tipus  
impliquen mateix ferm asfàltic de capa intermitja de 6 cm i capa de rodadura de 6 cm, i  
resulta. més barata.”

Sobre els materials adequats es pot formar una esplanada tipus E1 amb 45cm de sòl  
seleccionat de préstec (tipus 2 segons PG3 i 6.1 IC). 

Si s’opta per l’esplanada E1, la secció de ferm equivalent, pel trànsit previst de projecte,  
seria la 4AA1 formada per 20cm de tot-ú artificial i 12 cm de mescla bituminosa en calent,  
enlloc  de  la  secció  4AA2  formada  per  15cm  de  tot-ú  artificial  i  12  cm  de  mescla  
bituminosa en calent. 

Per tant, d’acord amb la normativa vigent, es pot admetre canviar la secció projectada  
(E2+4AA2) per una secció equivalent (E1+4AA1). 

“  c) Aclariment inequívoc del sol seleccionat i de la subbase o base   

Crec que no resta prou definit que és un sol seleccionat tipus 2 de préstec, segons el dit  
PG3, per evitar els trucs a les obres. Així mateix, tant a la memòria com al seu annex i al  
pressupost, no es di u el mateix per a referir-se a la capa de base o subbase (s'usen  
indistintament), dones al quadre de tipus de ferm no és el mateix el terme S que el B, i  
convindria harmonitzar dit concepte i definir el tot-ú artificial (em sembla que hi ha les Z1,  
Z2 i Z3).”

El sòl seleccionat està clarament definit en el PG-3, on s'especifiquen les condicions de  
granulat i composició que ha de complir. La classificació com a sòl seleccionat tipus 2 es  
determina  en  la  normativa  6.1  IC  de  Seccions  de  ferm,  on  s'especifica  que  el  sòl  
seleccionat tipus 2 és el sòl seleccionat definit en el PG-3 amb un índex CBR>10, mentre  
que el sòl seleccionat tipus 3 presenta un índex CBR>20. 

El quadre de seccions de ferm de l’INCASOL estableix base (B) artificial i sub-base (N).  
Actualment, per normativa, no s’admeten àrids naturals i per tant, totes les bases i sub-
bases  estaran  formades  per  àrids  procedents  de  matxuqueig  (tot-ú  artificial).  La  
nomenclatura de designació del tot-ú artificial Z1, Z2, Z3 està derogada des de l’any 1986  
(PG3, O.M. de 31-7-86). S'harmonitzarà la nomenclatura de base i sub-base. 

“  d ) Annex : Ferms i Paviments repetit   

“Dit annex esta repetit i escauria retirar-lo”. 

S’eliminarà l’annex duplicat.

“  e ) Al plànol nº 12 de seccions tipus (5 fulls)   

No s'indica a les voreres el gruix de la capa de formigó ni tampoc es grafia ni s'amida la  
capa de subbase a sota la capa de formigó. Per tant, completar els fulls. Es grafia, com  
també  s'inclou  al  pressupost,  una  planxa  de  ferro  al  límit  del  paviment,  que  es  
innecessària. S'encofra durant l'execució del paviment sota vorera amb una fullola i punt.  
A més al plànol nº 12 es posa una planxa de 20x1 cm i al plànol n° 13 hi diu planxa de  
100x10x1 cm. Es demana que s'exclogui dita planxa.” 
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El gruix de la capa de formigó de les voreres, s'indica en el plànol nº 13 de detalls de  
pavimentació (10 cm) i també s'indica en la memòria i en l'annex de ferms i paviments. 
S’eliminarà la planxa d’acer del límit de paviment. 

2. “  A DRENATGE I PROTECCIONS   

Es proposa cobrir el torrent de la Noria, en un tram de 17 m i esculleres annexes, que  
francament no se sap que resol i encareix les obres en uns 50.000 € (Iva inclòs).  Si es 
mira el plànol de planta d'aquella zona és fàcil detectar que és una filigrana, i que, amb 
l'espai que hi ha, amb una escullera es pot conformar sense cap problema dit torrent. A  
més, quan s'hagi de continuar el cinturó de ronda farà més nosa que servei tot el que hi  
hagi pel mig. Estem parlant d'un cost que, equivalent al preu de venda d'una parcel·la, no  
resol  absolutament  res i  que amb escullera,  tal  com hi  ha a la  resta  de la  zona,  es  
protegiria adequadament el torrent. Es demana substituir el tub de D2000 per escullera  
en la forma que escaigui i amb seguretat”. 

D’acord amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua (UDPH2012002109) sobre 
la MP 13 amb data 20 de juliol de 2012, “són d’execució obligada les obres de canalització  
de la llera del torrent en el tram de 40,00m que, previsiblement, han d’ocupar aquest vial  
i la franja de protecció. En el cas que la franja de protecció hagués de tenir la mateixa  
rasant que el  vial,  la  longitud del  tram soterrat  de la  llera s’hauria  d’incrementar  en  
20,00m atès que aquesta longitud total de 60,00m és la que correspon al tram de la llera  
del torrent que coincideix en tot o en part amb aquests espais viaris públics.” 

Durant la redacció del projecte s’ha ajustat la rasant de la zona de protecció sobre la  
topografia de detall  i  a l’àmbit del sector modificat,  resultant una longitud final  de 17  
metres (23 metres inferior al mínim exigit per l’ACA en el seu informe).

3.” A LA XARXA ENLLUMENAT 

a) S'adopten làmpades d'halogenurs metàl·lics ceràmics de 70 w, quan precisament al  
punt 2.2.2. de l’Annex n° 13 es recomana utilitzar làmpades de vapor de sodi alta pressió  
i a més son les que estan instal·lades pràcticament a tot Celrà.  S'hauria de justificar el  
Calvi”. 

L’Ajuntament de Celrà està instal·lant làmpades d’halogenurs metàl·lics. En l'annex tan  
sols s'indiquen els tipus més idonis d'acord amb la normativa vigent. 

b)” S'adopten com a valors premissa de projecte els de il·luminació mitjana Em de 10 lux i  
el de mínima Emín de 3 lux, la qual cosa crec suficient a tenor de la categoria dels carrers  
Gironès, Indústria i St Hou als que es pretén enllumenar. 
Al C/Gironès de calçada 6m, com al càlcul s'hi fixa una interdistància de 19,80m, dóna  
una Emed = 12,29 lux i un a Emín = 5,37 lux. Demano augmentar la distancia entre  
punts a 24m. 
Al C/Indústria de calçada 5m, com al càlcul s'hi fixa una interdistància de 18,00m, dóna  
una Emed = 14,88 lux i un a Emín = 7,72 lux. Demano augmentar la distancia entre  
punts a 24m. 
Al C/St Hou de calçada 6m, com al càlcul s'hi fixa una interdistància de 23,20m, dóna una  
Emed = 10,56 lux i un a Emín = 3,93 lux. Demano harmonitzar la distancia entre punts a  
24m.” 
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El valors d'il·luminància mitjana i mínima són valors mínims d'acord amb la taula 8 de la  
norma ITC EA-01 d'Eficiència energètica. 

El valors considerats són per calçada i, si es tenen en compte els valors mitjans en les  
voreres són molt més baixos i aquests són els que limiten la configuració de les columnes  
i les lluminàries. 

S'estudiarà la possibilitat d'augmentar la distància entre lluminàries en el Carrer Gironès i  
en el Carrer Indústria, sempre i quan s'obtinguin els valors lumínics mínims que marca la  
norma. 

c) “A l'apartat 2.3.1. C/Gironès de l’Annex, es diu que la disposició serà bilateral al portell,  
mantenint les columnes de 3m que hi ha a la vorera Nord i col·locant-ne de 6m a la  
vorera Sud. Malgrat els plànols indiquen el contrari, convindria esmenar el redactat.”
 
Es corregirà el redactat de l'annex. 

d) “Es preveu instal·lar un equip global d'estabilitzador-reductor de tensió a capçalera i a  
més  que  les  lluminàries  acolliran  làmpades  de  70  w  d'halogenurs  amb  doble  nivell  
programable. No sé si ho interpreto correctament, però llavors el "modus operandi" de  
l’Ajuntament  de  Celrà  és  el  de,  com  hi  ha  molta  llum  als  carrers,  disposa  un  
comportament  de  dos  punts  seguits  encesos  i  un  de  apagat.  O  sigui,  molta  cura  i  
parafernàlia  en  els  càlculs  d'un  enllumenat  per  després  tenir  a  la  realitat  unes  
Il·luminacions  falses  i  unes  uniformitats  que  fan  pena.  Demano  que  s'adopti  en  els  
projectes  unes  il·luminacions  mitjanes  més  baixes  i  funcionament  permanent  per  
assegurar millors uniformitats, ja que amb el sistema actual quan s'espatlla una làmpada,  
resulta  que  hi  ha  dos  punts  seguits  apagats.  Primar  la  uniformitat  davant  el  nivell  
d'il·luminació.”
 
S’acorda  amb  l’Enginyer  municipal  retirar  l’equip  estabilitzador-reductor  de  tensió  en  
capçalera i mantenir les làmpades de doble nivell.

e)  “Al  conjunt  del  Projecte  d'Urbanització  es  dedica  a  capítol  d'Enllumenat  Públic  
(memòria,  annex  i  apèndix  de  càlculs)  un  total  de  52  pagines  (de  155 a  207)  amb 
floritures de fórmules, gràfics i resultats .i de 2 plànols que crec que el capítol és, amb  
escreix, el que és necessari i suficient pera un projecte, però que després al pressupost  
s'hi hagi de preveure una partida alçada de 2.042 € + 19 % + 21 % IVA per redactar el  
projecte de legalització i certificat de final d'obra, ho trobo una disbauxa pròpia dels temps  
de  les  vaques  grasses  (que  Senyors  ja  s'han  acabat).  Entenc  que  s'hagi  de  fer  una  
separata del projecte, però amb 600 €: n'hi haurà de sobres (si no m'ho facin saber), i  
quant al certificat suposo hi haurà el Director de totes les obres que el podrà emetre, que  
per això ja es preveu partida al projecte de reparcel·lació.”
 
El  concepte  de  la  partida  corresponent  a  la  “Redacció  del  projecte  de  legalització  de  
l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20  
kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT  
o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i  
de  les  instal·lacions.  Tot  inclòs”  és de partida  alçada a justificar  i  per  tant  s'abonarà  
l'import final que correspongui. S’acorda reduir l’import de la partida a 1.200 € (PEM). 

“f)Al pressupost de l'obra mecànica hi ha incloses, davant de cada columna, 28 pericons  
de 40x40x60 amb sengles marc i tapa de fosa que son innecessaris i contraproduents. A  
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Celrà no n'hi ha enlloc i a més faciliten el robatori de cable. Per tant, com no és obligatori,  
demano es treguin les partides d'execució material de : 4.220 + 1.874 € i conseqüents  
+19% i + 21% IVA”.
 
S’acorda amb l’Ajuntament la supressió dels pericons de peu de columna, tot i que són  
recomanables per la gestió del manteniment de l’enllumenat. 

“g) Al pressupost de l'obra mecànica hi figura la partida de cable de terra 1x35 mm2 CU  
despullat en una mida de 550m però amb un preu unitari  de 11,56 €/m que deu ser  
incorrecte. Esmenar-ho.”
 
Es corregirà el preu del cable de terra un 1x35mm a un preu de 7,27€/m (PEM). 

“h) Els tres punts de llum implantats a la zona verda son innecessaris. A Celrà a cap zona  
verda n'hi ha i a més suposa cost d'inversió i despesa de manteniment. Es demana es  
suprimeixin.”
 
En la reunió mantinguda el dia 29 de novembre de 2012, amb la presència del Sr. Joan  
Planas,  es va acordar la ubicació  de 3 punts de llum a la zona verda. S’acorda amb  
l’Ajuntament mantenir-los en projecte.

“  4. A LA XARXA ELÈCTRICA   

a) El contingut sobre la xarxa elèctrica no és un projecte 
El contingut sobre la xarxa elèctrica de MT i BT es composa de una fulla a la Memòria, de  
una fulla  a  l’Annex  no  12 i  de  3  plànols  (22,  23  i  24).  Això  sí,  amb un  pressupost  
detalladíssim, amb pels i senyals. Dóna la impressió que el pressupost l'ha confeccionat la  
companyia elèctrica a qui interessa millorar, pagant altres, les seves instal·lacions de tot  
l'entorn del PAU-13. 
Consultat el tema amb professionals redactors, el present cas arriba a ser palesament, en  
el millar dels casos, un avant-projecte. Tal com resta deduït del pressupost sembla que el  
projecte es farà amb posterioritat. 

Amb data 14 de gener de 2013 s’ha rebut l’estudi de la companyia ENDESA tant pel què  
fa a la xarxa de BT com a la xarxa de MT. S’actualitzarà el projecte d’acord amb aquest  
estudi de la companyia (plànols i pressupost). 

“b) Quant a la Xarxa Mitja Tensió 
Ja es prou fort per a un promotor haver de soterrar una línia aèria MT per dins el sector  
que vol desenvolupar, com per a que la companyia o el redactor del projecte pretengui  
millorar altres instal·lacions alienes al polígon d'actuació. Resumint, si al PAU-13 hi entra  
per l'oest una línia aèria MT i li surt per l'est, entenc que posant una torre metàl·lica a  
cada banda i amb sengles conversions aèria soterrània n'hi hauria d'haver prou. Penso :  
"Qui vulgui millorar instal·lacions fora de casa meva que se les pagui". És de justícia. Per 
tant, proposar canviar un pal de formigó fora de l’àmbit, a l’Oest, i col·locar una altra torre  
metàl·lica també a l’Oest i fora el polígon, deu obeir a altres interessos a la qual cosa crec  
que no hi d'estar obligada. 
Quant a la col·locació d'una torre metàl·lica a l'est, tocant a la vorera est del C/Indústria,  
cap qüestió perquè és inevitable. 
Quant al Centre Transformador: partint de la realitat que existeix un PT amb un trafo de  
50 KVA penjat a tenir un CT amb trafo de 400 KVA, amb aparellatge últim crit, pera la  
companyia deu n'hi do el regal. Tot i així, no hi escapatòria i ho assumeixo. 
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c) Quant a la Xarxa Baixa Tensió 
La implantació de dues línies BT a l’Oest del nou CT no esta justificat, dones ara amb un  
trafo de 50 KVA s'alimenta. tot el que hi ha, inclosa la Residencia geriàtrica, i amb una  
sola línia ni hauria d'haver de sobres. Per tant, qui en vulgui una extra que se la pagui.  
Justícia al canto. 
Així mateix, la implantació de dues línies BT a l’Est del nou CT que hauran d'abastar 18  
habitatges, és exagerat, dones amb una línia és suficient. Això amb un veritable projecte  
s'hauria detectat. Qui en vulgui una extra que se la pagui. 
No obstant, com hi ha una altra línia BT existent al C/Indústria, hl cabria la possibilitat,  
amb canvi de companyia tan de moda avui dia, de que es pogués refondre una d'elles, i  
en total a dit carrer amb dues valdria.  Aquest aspecte, un veritable projecte ho hauria  
d'haver estudiat i vetllat.” 

Les obres afectaran la línia actual de BT que subministra a la residencia geriàtrica. Per  
tant,  el projecte contempla la reposició de la línia.  En l’hipotètic  cas que no s’afectés  
durant l’execució de les obres, no caldria abonar aquestes partides al contractista. 
S’actualitzarà la xarxa de BT, d’acord amb l’estudi de companyia, que inclou una única 
línia en el trams dels 18 habitatges.

“d ) Quant al pressupost 
A banda de no estar conforme, en absolut, amb partides tant en obra civil com en obra  
mecànica de la part de MT i de BT, pels motius que he advertit (partides no imputables al  
polígon i disseny incorrecte de les xarxes per manca de veritable projecte), el que trobo  
de vergonya és proposar un capítol de PROJECTES I PERMISOS, que puja a 40.140 C  
(27.877 + 19% + 21% IVA). 
Anem a veure: permisos i gestions de qui, per a que i a on ? Avantprojecte ? 
Projecte i supervisió d'obra de qui ?  Projecte variant MT? Partida alçada pel projecte de  
legalització soterrament MT ? Altra Partida alçada del mateix del mateix. I visca la Pepa  
que paga el Rei!!. Això no és fer bé les feines.”

El pressupost inclou les partides, d’acord amb l’estudi de la companyia, per la legalització  
de les xarxes de BT i MT. S’actualitzaran el preu de les partides d’acord amb l’estudi de la  
companyia rebut el 14/01/2013. 

5. A la voluminositat de I'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Trobo exagerat que d'un projecte que consta en total 694 fulls format A3, n'hi hagi 165  
dedicats a l’Estudi i Seguretat i Salut, amb els seus plànols, el seu plec de condicions, els  
seus quadres de preus i el seu pressupost. Crec que una separata hauria anat millor, en 
cara que és una opinió personal, però el subconscient em fa comparar la grandària del  
ESS amb l'escassetat de la Xarxa Elèctrica. 

L’Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els  
paràmetres  de  la  prevenció  de  riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  
d’execució  de  les  obres  del  Projecte,  així  com  complir  amb  les  obligacions  que  es  
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control  
i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del contractista. 
L'Estudi  de Seguretat i  Salut  s'ha redactat  d'acord amb el  què estableix  la normativa  
vigent. 

CONCLUSIONS 
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Ateses les consideracions efectuades, els tècnics sotasignats informen que les al·legacions  
parcialment no suposen cap modificació substancial sobre el “Projecte d’urbanització del  
PA-13 ‘Les Palahines’ de Celrà”.

6.- En data 15 de juliol de 2013, l’arquitecta municipal emet informe favorable al projecte  
d’urbanització que es proposa per a la seva aprovació definitiva,  el qual incorpora les  
al·legacions que s’estimen. Per això, el pressupost general d’execució per contracte, que  
inicialment era de 654.202,34 euros, IVA exclòs, queda reduït a 570.260,80 euros, IVA  
exclòs.

FONAMENTS DE DRET

1.- Respecte a la tramitació de l’expedient  del projecte d’urbanització,  l’article 89.6 del 
Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  
d’Urbanisme,  assenyala  que  “Els  ajuntaments  aproven  inicialment  i  definitivament  els  
projectes d'urbanització seguint la tramitació que estableix l'article 119.2 (...)

I de conformitat amb el que disposa l’article 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 26  
de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme  un  cop  aprovat  
definitivament, segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú,  
l’administració n’ha d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en  
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret  
d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny

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

ACORD

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per la Sra. R.G.F., en el sentit  
expressat en la part expositiva d’aquest acord. 

Segon.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació 13 de  
Celrà,  promogut  per  l’Ajuntament  de  Celrà  i  redactat  per  l’empresa  ABM  Serveis  
d’Enginyeria i  Consulting SLU, amb un pressupost general  d’execució per contracta de  
570.260,80 euros, IVA exclòs (690.015,17 euros, IVA inclòs), incorporant les al·legacions  
estimades així com les prescripcions assenyalades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tercer.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Quart.- Notificar individualment a  tots els propietaris i propietàries de terrenys inclosos  
en el polígon d’actuació 13 del municipi aquest acord.”

14.- Nomenament de representants de la Corporació a les juntes de compensació 
dels diferents polígons d’actuació del municipi de Celrà.

“En  sessió  plenària  de  data  21  de  juny  de  2011  es  va  acordar  el  nomenament  de  
regidors/es d’aquesta Corporació a les entitats, institucions i  organismes en el que es  
requereix  presència  corporativa.  Designant-se  com a representant  de  l’ajuntament  de  
Celrà en les Juntes de compensació  dels diferents  polígons d’actuació  del municipi  de  

http://civil.udg.es/normacivil/cat/reals/#a113
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Celrà a l’Alcalde Sr. Daniel Cornellà Detrell i com a representant amb dret a assistència i  
veu, sense vot, al Sr. Gerard Fernandez Tatjé, 1er Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de  
Territori.

En sessió de la junta de govern local, de data 6 de setembre de 2011, l’Ajuntament de  
Celrà va complementar l’acord plenari de 21 de juny de 2011, nomenant als regidors que  
representarien la Corporació a la Junta General i al Consell d’Administració de la Junta de  
Compensació del Polígon industrial de Celrà.

En virtut del pacte de govern d’ICelrà-AM i  CUP-PA pel mandat 2011-2015, en sessió  
pública extraordinària del dia 20 de juny de 2013 es va celebrar a la casa consistorial de  
Celrà el ple de la corporació per a l’elecció del nou alcalde, resultant elegit el candidat que  
encapçalava la  llista  d’ICelrà-AM, Sr.  GERARD FERNANDEZ TATJÉ,  raó per  la  qual  cal  
modificar alguns nomenaments efectuats.

De conformitat amb el que disposa l’article 9 dels Estatuts de la Junta de Compensació del  
Polígon Industrial  de Celrà (d’ara endavant JCPIC) l’entitat està integrada per la Junta  
General, el consell d’Administració i la Gerència.

Els articles 13 i 14 dels Estatuts de la JCPIC indiquen, respectivament, que formen la  
Junta General, a més del President i Vicepresident escollits  per la mateixa, els tercers  
incorporats  com  associats  i  tots  els  propietaris  de  terrenys  inclosos  dins  dels  límits  
d’actuació aprovats. Formant part també, entre d’altres un representant de l’ajuntament  
de Celrà.

L’article 21 dels Estatuts de la JCPIC regula la composició del consell d’Administració, i  
entre aquests forma part l’alcalde de Celrà.

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

ACORD

Primer.- Nomenar  als  regidors  que  seguidament  s’esmenten  com  a  representants  
d’aquesta Corporació en la Junta de Compensació dels diferents polígons d’actuació del  
municipi de Celrà, en els següents termes:

Representant de l’Ajuntament de Celrà: Sr. GERARD  FERNANDEZ TATJÉ, Alcalde-
President.
Representant  amb  dret  a  assistència  i  veu,  sense  vot,  Sr.  DANIEL  CORNELLÀ 
DETRELL, 1er Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de Cultura, Serveis Socials, Salut,  
Atenció a la Ciutadania, Cooperació, Medi Ambient i Mobilitat.

 
Segon.-  Nomenar  als  regidors  que  seguidament  s’esmenten  com  a  representants  
d’aquesta Corporació a la Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà, d’acord  
amb les previsions contingudes en els seus estatuts pels quals es regeix:

Representants a la Junta General:
 Com a propietaris de terrenys inclosos dins del polígon d’actuació:

o Vocal Titular : Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, Primer Tinent d’Alcalde i  
Regidor  Delegat  de  Cultura,  Serveis  Socials,  Salut,  Atenció  a  la  
Ciutadania, Cooperació, Medi Ambient i Mobilitat.

o Vocal suplent : Sr. MAGNO REMO MANEU MARCOS, Regidor delegat de  
participació ciutadana i esports.
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 Com  a  representant  de  l’Ajuntament  de  Celrà:  l’Alcalde  Sr.  GERARD 
FERNÁNDEZ TATJÉ.

Representant al Consell d’Administració:
 L’Alcalde de Celrà Sr. GERARD FERNÁNDEZ TATJÉ.

Tercer.- Notificar aquest acord als regidors interessats i a les Juntes de Compensació dels  
polígons d’actuació número 3, 7, 9 i del Polígon Industrial.”

PERSONAL

15.-  Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció 
d’un/a tècnic/a auxiliar de cultura, per substituir temporalment la seva titular 
durant la situació de baixa per maternitat.

“És d’interès d’aquest Ajuntament contractar laboralment, amb caràcter temporal, un/a  
tècnic/a auxiliar de cultura, amb la finalitat de substituir la jornada de treball de la tècnica  
auxiliar de  cultura, que està embarassada, i que causarà baixa properament.
 
Ha emès proposta el regidor de cultura, en virtut de la qual es posa de manifest que l’àrea  
de cultura és un sector prioritari per a l’Ajuntament, i en la que es justifica que la cultura  
té un paper rellevant en el municipi, així com la necessitat de portar a terme un procés  
selectiu per cobrir la plaça que quedarà vacant.

Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur  
a terme per a la contractació laboral temporal.

De conformitat amb el que disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos  
generals de l’Estat per a l’any 2013, el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de  
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del  
dèficit públic, articles 7, 11, 55, 60, 61 i 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut  
bàsic de l’empleat públic, i vistos els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de  
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, article 286 del  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text refós de la llei municipal  
i de règim local de Catalunya, article  46 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre,  
pel qual s’ aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals  
vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el conveni col·lectiu del personal laboral  
de l’Ajuntament de Celrà;

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

ACORD

Primer.  Aprovar les bases que han de regir la convocatòria, mitjançant el sistema de  
concurs oposició, per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a auxiliar de cultura.  
Modalitat del contracte: interinitat, fins a la reincorporació de la titular de la plaça.

Segon. Publicar la convocatòria de la plaça i les bases en el BOP de Girona, en el qual es  
publicaran íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el  
tauler d’anuncis de la corporació.”
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16.- Altres assumptes de caràcter urgent.
No s’escau.

17-  Comunicacions i informacions.
No s’escau.

18.- Precs i preguntes.
No s’escau.

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


