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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 16/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1 d'octubre de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 1 d'octubre 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

Regidores convidades

Sra. Susana Pascual Pozo
Sra. Júlia Palomer Mallorquí

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 3 de setembre de 2013.
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Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 2013, l'esborrany 
de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s'aprova per unanimitat.

PROJECTES D'OBRA

2.-  Aprovació  definitiva  del  projecte  d'obra  ordinària  municipal  titulat 
“Restauració del Castell de Mabarrera de Celrà – Fase 2013”.

“ANTECEDENTS DE FET

En  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  2  de  juliol  de  2013  es  va  aprovar  
inicialment el projecte d'obra municipal titulat “Restauració del Castell de Mabarrera, fase  
2013”, redactat per l'arquitecte Sr. XXX, l'arquitecte tècnic Sr. XXX i l'historiador Sr. XXX,  
del servei de Monuments de la Diputació de Girona, amb un pressupost total d'execució  
per contracte de 16.528,92 € IVA exclòs (20.000,00 € IVA inclòs). 

Es va sotmetre  a informació  pública,  mitjançant  un anunci  publicat  al  BOP de Girona  
número 130 de 8 de juliol de 2013, al DOGC número 6428 de 30 de juliol de 2013 i al  
tauler d'anuncis de la corporació, per a la presentació d'al·legacions i reclamacions.

Durant el període d'informació pública no se'n va presentar cap.

FONAMENTS DE DRET
El tràmit procedent és el de l'aprovació definitiva del projecte, d'acord amb el que disposa  
l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,  
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

L'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província  
de Girona,  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya i  s'  ha d'inserir  al  tauler  d'  
anuncis  de la  corporació,  de conformitat  amb el  que disposa  l'article  38.2 del  Decret  
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels  
ens locals de Catalunya.
 
I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d'alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

Sobre la base d'aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per UNANIMITAT  
dels membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària municipal titulat “restauració  
del Castell de Mabarrera, fase 2013), redactat per l'arquitecte Sr. XXX, l'arquitecte tècnic  
Sr. XXX i l'historiador Sr. XXX, del servei de Monuments de la Diputació de Girona, amb  
un pressupost  d'execució  per  contracta  de  16.528,92 € IVA exclòs  (20.000,00  € IVA  
inclòs). 

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de  
la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació.”
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SUBVENCIONS

3.- Atorgament subvenció a favor del casal de la gent gran i centre de dia Can 
Ponac per l'homenatge a la vellesa.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 19 de setembre de 2013, registre d'entrada municipal 1-2013-2560-2, el Sr.  
XXX amb DNI XXX, en representació de l'Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, va  
sol·licitar  una  subvenció  per  import  de  3.521,00  euros  per  tal  sufragar  part  de  les  
despeses derivades de l'organització de  la 35ena edició de la Festa d'Homenatge a la  
Vellesa, que enguany  s'ha celebrat el passat dia 29 de setembre de 2013; acte organitzat  
conjuntament  per l'Ajuntament de Celrà i  l'Associació  Casal  de la  Gent Gran de “Can  
Ponac”. 

Juntament amb la sol·licitud, s'aporta un pressupost de previsió d'ingressos i despeses  
que origina l'organització de la Festa d'Homenatge a la Vellesa. 

L'esmentada festa consisteix, a més de l'acte oficial d'homenatge a les persones majors  
de 75 anys del municipi, en un dinar de germanor al restaurant La Terrassa de Platja  
d'Aro per a les persones homenatjades i acompanyants. 

2.-  En data 26 de setembre de 2013 ha emès informe la Secretària, 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, especialment, l'article 125.2a) del  
ROAS; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret  
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de  
novembre;

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern de  la  Corporació,  en virtut  del  Decret  
d'Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per aprovar l'atorgament de subvencions;

Per  tot  això,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  UNANIMITAT  dels  membres  que 
legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D 

Primer.- Concedir una subvenció per import de 3.521,18 euros a l'Associació Casal de la  
Gent Gran “Can Ponac” amb NIF  XXX i  amb domicili  a efectes de notificacions C/ La  
Fàbrica,  31  de  Celrà,  amb  la  finalitat  de  sufragar  part  de  la  despesa  derivada  de  
l'organització  de  la  35ena  edició  de  la  Festa  d'Homenatge  a  la  Vellesa  (trasllat  amb  
autobús i dinar de germanor) que s'ha celebrat el dia 29 de setembre de 2013. 

Segon.- Autoritzar l'abonament de la Subvenció en dos pagaments:
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o El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d'una bestreta del 50% 
de la subvenció concedida (1.760,50 euros).

o El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s'hagi  
justificat correctament la subvenció.

Tercer.-  Imputar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 70  3372  
48001  “Aportació Festa Homenatge a la Vellesa i Altres”  del pressupost vigent de la  
corporació per a l' exercici 2013.

Quart.- 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 integrament a l'activitat subvencionada, així com les activitats concretes a  
les  que  s'ha  destinat  la  subvenció.  A  més  a  més,  també  caldrà  presentar  les  
factures justificatives de la despesa realitzada.

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.

3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l'actuació subvencionada l'expressió “Amb el suport de l'Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l'Ajuntament de Celrà. 

4. 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.

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre  
d'elles, davant l'AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social.

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

7. 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.

Cinquè.-  Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d' Obres,  
Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals,  la  facultat  de  revocar  totalment  o  parcialment  la  
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en  
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.
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Sisè.- Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

CONTRACTACIÓ

4.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 475/2013, de 17 de setembre de 2013, 
relatiu a  la contractació menor de serveis per a l'execució de diverses disciplines 
de dansa.

“Per Decret d'Alcaldia  número 475/2013, de data 17 de setembre, es resol el  que es  
transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1.- És d'interès de la Corporació contractar diferents professionals per impartir classes de  
les diverses disciplines entorn al cos i al moviment a l'Escola Municipal de Dansa de Celrà  
que conformen els serveis que s'ofereixen des de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà.

2.- En data 13 de setembre de 2013, la Directora-Gerent de l'escola Municipal de Dansa  
de Celrà, havent confirmat el nombre mínim d'assistència en les disciplines que tot seguit  
s'indiquen,  proposa la contractació dels/les següents professionals:

(…
) PERÍODE CURS  T

O
T

A
L

 

 HORES 
TREBALL 

PER 

NOM I COGNOMS 
DOCENT (…)

TOTA
L

PREU/
HORA 

XXX (...) 17/09/2013- SEINI 6      

 ELEMNT. 2 (...)  

 27/06/2014 CONT. PTP 3  11 39  429  20 8.580

XXX (...) 17/09/2013- hip-hop B ,C      

27/06/2014 SEINI 4,5 (...)  

 
Contemp. 
Adults diss. 21 39 819  

 Cont. Joves 1 4 19 76  

     895 20 17.900

XXX (...) 17/9/2013- Clàssic joves3  

 19/06/2014 (...) 1,5 37 55,5 20 1.110

XXX (...) 17/09/2013-
Clàssic 
element.2,3,4 14 39    

 27/06/2014 joves 1 (...)   546 20 10.920

XXX (...) 17/09/2013- Seini 5  

 27/06/2014 Hip-hop A (...) 4,25 39 165,75 20 3.315

XXX (...) 17/09/2013- Cont.Adult dimt 3 15 45   

 28/01/2014 Cont. Joves 3 (...) 16 84  

     129 20 2.580
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En l'informe s'indica que les disciplines es portaran a terme segons l'horari publicat en el  
tríptic on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-
2014.

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l'article 10 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 serveis. Als contractes els hi correspon la categoria 24 de l'Annex II del  
TRLCSP.

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.

I per tot això,
HE  RESOLT

Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de les disciplines de  
SEINI 6, ELEMENTAL 2 i CONTEMPORANI PTP3, des del dia 17 de setembre de 2013 fins al  
dia 27 de juny de 2014, amb una previsió de 429,00 hores durant aquest període a 20,00  
euros/hora (IVA exclòs), a favor de la Sra. XXX amb NIF XXX i domicili  a efectes de  
notificacions al XXX, amb un cost total de  8.580,00 euros, IVA exclòs. La Sra. XXX 
executarà  aquestes  disciplines  segons l'horari  publicat  en el  tríptic  on s'indica  l'oferta  
formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.

Segon.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de les disciplines de HIP  
HOP B i C, SEINI 4 i 5, CONTEMPORANI ADULTS DISSABTES I CONTEMPORANI JOVES 1,  
des del dia 17 de setembre de 2013 fins al dia 27 de juny de 2014, amb una previsió de  
895,00 hores durant aquest període a 20,00 euros/hora (IVA exclòs), a favor del Sr. XXX  
amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions al XXX, amb un cost total de 17.900,00 
euros, IVA exclòs. El Sr. XXX executarà aquestes disciplines segons l'horari publicat en 
el tríptic on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs  
2013-2014.

Tercer.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de serveis  per  a l'execució  de la  disciplina  de  
CLÀSSIC JOVES 3, des del dia 17 de setembre de 2013 fins al dia 19 de juny de 2014,  
amb una previsió de 55,50 hores durant aquest període a 20,00 euros/hora (IVA exclòs),  
a favor del Sr. XXX amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions al XXX, amb un cost  
de  1.110,00  euros,  IVA  exclòs.  El  Sr.  XXX  executarà  aquestes  disciplines  segons  
l'horari publicat  en el tríptic on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa 
de Celrà pel curs 2013-2014.

Quart.-  Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de les disciplines de  
CLÀSSIC ELEMENTAL 2,3 i 4, i CLÀSSIC JOVES 1, des del dia 17 de setembre de 2013 fins  
al dia 27 de juny de 2014, amb una previsió de 546,00 hores durant aquest període a  
20,00 euros/hora (IVA exclòs), a favor de la Sra. XXX amb NIF XXX i domicili a efectes de  
notificacions al XXX, amb un cost total de  10.920,00 euros, IVA exclòs. La Sra. XXX 
executarà  aquestes  disciplines  segons l'horari  publicat  en el  tríptic  on s'indica  l'oferta  
formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.
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Cinquè.-  Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de les disciplines de  
SEINI 5 i HIP HOP A, des del dia 17 de setembre de 2013 fins al dia 27 de juny de 2014,  
amb una previsió de 165,75 hores durant aquest període a 20,00 euros/hora (IVA exclòs),  
a favor de la Sra. XXX amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions a XXX, i amb un  
cost total de  3.315,00 euros, IVA exclòs. La Sra. XXX executarà aquestes disciplines 
segons l'horari publicat en el tríptic on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de  
Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.

Sisè.- Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  per  a  l'execució  de  les  disciplines  de  
CONTEMPORANI  ADULTS  DIMARTS  I  CONTEMPORANI  JOVES  3,  des  del  dia  17  de  
setembre de 2013 fins al dia 28 de gener de 2014, amb una previsió de 129,00 hores  
durant aquest període a 20,00 euros/hora (IVA exclòs), a favor de la Sra. XXX amb NIF  
XXX i domicili a efectes de notificacions al XXX, amb un cost total de 2.580,00 euros, 
IVA exclòs. La Sra. XXX executarà aquestes disciplines segons l'horari publicat  en el 
tríptic on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-
2014.

Setè.- Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament  
realitzades,  les  quals  seran  prèviament  validades  per  la  Directora-Gerent  de  l'Escola  
Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació.

Vuitè.- El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim  de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent.

Novè.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número  
77.3351.22606  “Professors  escola  de  dansa”  del  pressupost  de  la  corporació  per  a  
l'exercici 2013 i la que correspongui de l'exercici 2014.

Desè. - Ratificar la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Onzè.- Notificar aquesta resolució a cada un dels interessats i comunicar als adjudicataris  
que aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Dotzè.- Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria 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.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local de la corporació ha aprovat per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 475/2013, de 17 de setembre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

5.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 482/2013, de 20 de setembre de 2013, 
relatiu  a  l''adjudicació  del  contracte  de  menjador  de  les  escoles  bressol 
municipals per al curs 2013-2014.

“Per Decret d'Alcaldia  número 482/2013, de data 20 de setembre, es resol el  que es  
transcriu íntegrament a continuació:
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“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2013, es va aprovar el  
plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació, mitjançant  
procediment negociat sense publicitat, del servei de menjador (dinars i berenars) de les  
escoles bressol municipals per al curs 2013-2014. 

2.  En  la  mateixa  sessió,  es  va  obrir  la  convocatòria  per  contractar  aquest  servei  de  
menjador  pel  procediment  negociat  sense  publicitat  (diversos  criteris  d'adjudicació),  
mitjançant  invitacions  a  un  mínim  de  tres  empreses  per  a  que  presentessin  la  seva  
proposta en un termini de 15 dies naturals a comptar des de la recepció de la invitació.

3. Es va exposar al públic  l'anunci de l'aprovació del plec de clàusules administratives  
particulars que regeix la licitació del servei (BOP de Girona número 150 de 6 d'agost de  
2013, DOGC número 6434 de 7 d'agost de 2013, perfil del contractant i tauler d'anuncis  
de la corporació).

4. Es van convidar tres empreses, que són les següents: BO I SA SERVEI D'ÀPATS SL  
(registre de sortida municipal núm. 1376, de 29 de juliol de 2013),  SERUNION (registre  
de sortida municipal núm. 1377, de 29 de juliol de 2013) i CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS,  
SL (registre de sortida municipal núm. 1378, de 29 de juliol de 2013).

5. L'empresa BO I SA SERVEI D'ÀPATS SL va presentar la seva proposició el dia 1 d'agost  
de 2013 (registre d'entrada municipal 2212), l'empresa SERUNION la va presentar el dia  
14 d'agost de 2013 (registre d'entrada municipal núm. 2318) i l'empresa CAPGIR GESTIÓ  
DE SERVEIS SL la va presentar el dia 16 d'agost de 2013 (registre d'entrada municipal  
núm. 2325). 

6. El  dia  27 d'agost  de 2013, i  d'acord amb la  clàusula  14.2.1 del  plec  de clàusules  
administratives particulars, es va obrir el sobre 1 titulat “documentació administrativa”.

7. Un cop valorada la documentació del sobre 1 es va detectar que hi concorrien alguns  
defectes i/o mancances, susceptibles de ser esmenats. I el dia 28 d'agost de 2013 se les  
va requerir per a que en el termini màxim de 3 dies hàbils, concretament fins a les 11.30  
h del dia 2 de setembre de 21013 presentessin diversa documentació, amb l'advertiment  
que si no ho feien quedarien excloses de la licitació del servei de menjador de les escoles  
bressol municipals.

8. Les empreses van presentar de manera correcta la documentació sol·licitada dins del  
termini establert, per la qual cosa la Mesa va declarar admeses les tres empreses.  

9. El dia 2 de setembre de 2013, i d'acord amb la clàusula 14.2.2 del plec de clàusules  
administratives particulars, es va obrir el sobre número 3 amb la documentació tècnica  
relativa  als  criteris  que depenen d'un judici  de valor,  la  qual  es va lliurar  als  tècnics  
municipals per a la seva valoració.

10. El dia 10 de setembre de 2013, la Mesa de contractació es va reunir per obrir les  
proposicions econòmiques, incloses en el sobre núm. 2. Prèviament, dóna a conèixer la  
valoració  de  les  proposicions  presentades  per  les  empreses  licitadores  respecte  dels  
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criteris  que  requereixen  un  judici  de  valor,  inclosos  en  el  sobre  número  3,  titulat  
“documentació tècnica”, i que són les següents:  

Puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor: fins a 14 punts

empresa
no precuinats menjar qualitat menús diferents menus especials

TOTAL fins a 5 punts fins a 3 punts fins a 3 punts fins a 3 punts

BO I SA 3,5 2,5 2,5 3 11,5

SERUNION 4,5 0 1,5 1,75 7,75

CAPGIR 1,25 1,5 0 2,25 5

Seguidament,  s'obre  el  sobre  2,  titulat  “proposició  econòmica”,  relatiu  a  les  ofertes  
econòmiques i la documentació tècnica, i la  puntuació és la següent: 

I la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent: 

puntuació total: fins a 34 punts

empresa
criteris que depenen d'un proximitat geogràfica preu

 TOTAL
judici de valor: fins a 14 

punts fins a 15 punts fins a 5 punts

CAPGIR 5 15  5 25

Sobre la base dels resultats obtinguts,  la Mesa de contractació  va acordar proposar a  
l'òrgan  de  contractació  l'adjudicació  del  servei  de  menjador  de  les  escoles  bressol  
municipals a favor a favor de l'empresa següent:

 Bo i Sà Servei d'Àpats, SL per un import de 53.508,00 €

12. D'acord amb la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives particulars, es va  
requerir a l'empresa adjudicatària que aportés en el termini de deu dies hàbils, a comptar  
del  següent  de  rebre  el  requeriment,  el  document  acreditatiu  de la  constitució  de  la 
garantia definitiva. 

13. El dia 16 de setembre de 2013 l'empresa adjudicatària va presentar el justificant de  
constitució de la garantia definitiva, dins del termini establert.

FONAMENTS DE DRET
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1.  De  conformitat  amb  l'article  151.3  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'òrgan  
de contractació ha d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció  
de la documentació.

En l'apartat quart del mateix precepte s'estableix que l'adjudicació ha de ser motivada,  
s'ha de notificar als candidats o licitadors i, simultàniament, s'ha de publicar en el perfil de  
contractant.

2. L'article 156.3 in fine 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 disposa que la formalització  
del contracte s'ha d'efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què  
es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors. I en els mateixos termes es pronuncia  
la clàusula 15.4 del plec de clàusules administratives particulars.

Per tot l' exposat, i en virtut del que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 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, el Reial decret 1098/2001, de 12 d' octubre,  
pel qual s' aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions  
públiques, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d' abril, pel qual s' aprova el text refós de la  
Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
bases del règim local.

HE RESOLT

Primer. Adjudicar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals  a  
favor de l'empresa BO I SA SERVEI D'ÀPATS, SL, amb domicili al Polígon Industrial Sant  
Gregori Parc Nau F2, Ctra. Cartellà Km. 0,5 17150 Sant Gregori i NIF XXX per un import 
de 53.508,00 euros IVA exclòs (58.858,80 €, IVA inclòs).
La durada del contracte es fixa en nou mesos, a comptar des del dia 1 d'octubre de 2013  
fins a la finalització del servei de casalet del mes de juliol de 2014.

Segon. Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 
22799 3211 76 “servei menjador escoles bressol” de l'exercici pressupostari 2013 i de la  
corresponent de l'exercici pressupostari 2014.

Tercer. Citar a l'empresa adjudicatària per a que el dia i l'hora que se l'indicarà concorri a  
formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte a la Tresoreria i a  
Comptabilitat de la corporació.

Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant un anunci en perfil del contractant  
de la corporació.

Sisè. Ratificar aquesta resolució en 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 de la corporació ha aprovat per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent
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A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 482/2013, de 20 de setembre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

6.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 484/2013, de 23 de setembre de 2013, 
relatiu al servei de recollida dels residus comercials i industrials assimilables a 
domèstics del Polígon industrial de Celrà. 

“Per Decret d'Alcaldia  número 484/2013, de data 23 de setembre, es resol el  que es  
transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1.- Des del dia 26 d'abril  de 2013, l'Ajuntament de Celrà presta el servei de recollida  
selectiva porta a porta de residus municipals a través de l'empresa adjudicatària TIRGI  
SL. 

2.- Per la recollida de residus comercials i industrials assimilables a domèstics generats  
per  les  empreses  del  polígon  industrial  es  van  habilitar  unes  àrees  d'aportació  d'ús  
exclusiu per aquestes, excepte per certes empreses, que per la seva tipologia, s'efectuava  
la recollida selectiva porta a porta dins del circuit nocturn dels habitatges. Actualment,  
existeixen problemes de desbordament degut a la mala utilització d'aquestes àrees per  
part  dels  habitatges  i  de  les  mateixes  empreses,  malgrat  les  visites  de  l'educador  
ambiental per informar-ne sobre la seva correcta utilització. 

3.  És  d'interès  de  la  corporació  fer  una  prova pilot  d'una  durada  de  4  mesos  per  a  
extendre la recollida porta a porta a totes les empreses ubicades al polígon de Celrà,  
passant a ser la recollida, per a totes elles, diurna. En funció dels resultats es valorarà la  
continuitat de la prestació del servei de recollida de residus a les empreses del polígon  
industrial. 

4. Es considera convenient que aquesta prova sigui executada per la mateixa empresa  
adjudicatària  del  servei  de  recollida  de  residus  municipals,  degut  a,  principalment,  la  
disponibilitat d'una base logística al municipi, l'optimització de costos relacionats amb els  
mitjans  tècnics  i  personal,  així  com amb el  transport  dels  residus  fins  el  centres  de  
tractament corresponents.

5. S'han emès unes prescripcions tècniques per part de l'àrea de medi ambient de la  
corporació que defineix les característiques del servei que es vol prestar.  

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l'article 10 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 serveis. Precepte que s'ha de posar en relació amb l'Annex II, categoria  
16, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.



Acta 16/2013
1 d'octubre de 2013

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 del sector públic.

Per tot l'exposat,
HE RESOLT

Primer.  Sol·licitar  a  TIRGI  SL,  com  a  empresa  adjudicatària  del  servei  de  recollida  
selectiva dels residus municipals, un pressupost per a la prova pilot del servei de recollida  
selectiva  diurna  dels  residus  comercials  i  industrials  assimilables  a  domèstics  a  les  
empreses del  polígon industrial  de Celrà, especificant el  cost  actual  del  servei que es  
presta. 

Segon. Aprovar  les  prescripcions  tècniques  que  s'adjunten  a  la  present  resolució  on 
s'estableix les característiques del servei. 

Tercer. Establir la durada del contracte en 4 mesos, abastant del 7 d'octubre del 2013 al  
7 de febrer de 2014.

Quart. Ratificar aquesta resolució en 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 de la corporació ha aprovat per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 484/2013, de 23 de setembre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

7.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 486/2013, de 24 de setembre de 2013, 
relatiu a l'adjudicació del contracte d'obra menor per a la instal·lació elèctrica al 
pavelló d'esports municipal. 

“Per Decret d'Alcaldia  número 486/2013, de data 24 de setembre, es resol el  que es  
transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de maig de 2013,  
va acordar concedir a l'Ajuntament de Celrà una subvenció de 10.350 € en concepte de  
substitució de 36 projectors interiors de llum de 400 W i 10 llums exteriors de 250 W.

2. Per Decret d'alcaldia 394/13, de 25 de juliol, es va aprovar la memòria valorada de  
l'obra de la instal·lació elèctrica al pavelló municipal d'esports, redactada pel cap de l'àrea  
de Serveis Públics Municipals, amb un cost total de 19.824,20 € IVA exclòs (23.987,28 €  
IVA inclòs).
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3. L'Ajuntament de Celrà va convidar les empreses que tot seguit s'indiquen perquè 
presentessin la seva oferta dins del termini establert, que finalitzava el dia 16 de 
setembre de 2013: 

 TAMESOL DESA, SL (registre de sortida municipal núm. 1483, de 21 d'agost de  
2013)

 SECE, SA (registre de sortida municipal núm. 1484, de 21 d'agost de 2013)
 ELECTRICITAT BOQUET, SL (registre de sortida municipal  núm. 1486, de 22  

d'agost de 2013)
 MIATEC (registre de sortida municipal núm. 1487, de 22 d'agost de 2013)
 ELECTRA SERVEIS INTEGRALS 2007, SL (registre de sortida municipal  núm.  

1488, de 22 d'agost de 2013)
 ARPÍ SOLAR SYSTEMS, SL (registre de sortida municipal  núm. 1489, de 22  

d'agost de 2013)
 INSTAL·LACIONS BOSERCA, SL (registre de sortida municipal núm. 1558, de 6  

de setembre de 2013)

I la van presentar les empreses següents:

 MIATEC (data d'entrada 13 de setembre de 2013)
 SECE,  SA  (registre  d'entrada  municipal  núm.  2512,  de  13  de  setembre  de  

2013)
 INSTAL·LACIONS BOSERCA, SL (registre d'entrada municipal núm. 2513, de 13 

de setembre de 2013)
 TAMESOL  DESA,  SL  (registre  d'entrada  municipal  núm.  2534,  de  16  de  

setembre de 2013)
 ELECTRA SERVEIS  INTEGRALS 2007,  SL  (registre  d'entrada municipal  núm.  

2535, de 16 de setembre de 2013)

4. El dia 17 de setembre de 2013 el cap de l'àrea de Serveis Públics Municipals va emetre  
un informe proposant l'adjudicació  del contracte  menor d'obres a l'empresa SECE SA,  
sobre la base dels criteris aprovats per l'alcaldia, en virtut del Decret d'alcaldia 394/13, de  
25 de juliol:

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 de sector públic,  l'objecte  del  
contracte és d'obres. Precepte que s'ha de posar en relació amb l'annex I (divisió 45, grup  
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45.3, classe 45.31 – instal·lació elèctrica) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre.

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.

Per tot l'exposat
HE RESOLT

Primer. Adjudicar  el  contracte  menor  d'obres per  a la  instal·lació  elèctrica  al  pavelló  
municipal a favor de l'empresa SECE SA, amb NIF XXX, domiciliada al carrer Rosselló i  
Porcel,  núm. 21,  planta  15, 08016 Barcelona,  per  un import  de 18.500 € IVA exclòs  
(22.385,00 € IVA inclòs), subjecte al condicionament següent: 

 que el termini d'execució del contracte és de 15 dies hàbils des de la data  
de la notificació de l'adjudicació, sense que en cap cas aquesta data sigui superior  
al dia 15 d'octubre de 2013. 

Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries número 80 1650  
63300 “millores enllumenat públic” i número 11 9200 63200 “rehabilitació i millora edificis  
municipals” del pressupost de la corporació per a l'exercici 2013.

Tercer. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Quart. Notificar  aquesta  resolució  als  interessats  i  comunicar  als  adjudicataris  que  
aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Cinquè. Donar compte a la tresoreria i a 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.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local de la corporació ha aprovat per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 486/2013, de 24 de setembre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

8.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 502/2013, de 26 de setembre de 2013, 
relatiu a  la contractació menor de serveis per a l'execució de diverses disciplines 
de dansa.

“Per Decret d'Alcaldia  número 502/2013, de data 26 de setembre, es resol el  que es  
transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET
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1.- És d'interès de la Corporació contractar diferents professionals per impartir classes de  
les altres disciplines entorn al cos i al moviment a l'Escola Municipal de Dansa de Celrà  
que complementen els  serveis  que s'ofereixen des  de l'Escola  Municipal  de Dansa de  
Celrà.

2.- En data 26 de setembre de 2013, la Directora-Gerent de l'escola Municipal de Dansa  
de Celrà, havent confirmat el nombre mínim d'assistència en les disciplines que tot seguit  
s'indiquen, proposa la contractació dels/les següents professionals:

Docent NIF/adreça
PERÍODE 
DEL CURS CURS H

o
re

s/
se

t

S
e
tm

a
n

e
s

Total 
Hores

Preu/ 
hora  

Total 
Import €

Associació 
Cultural XXX  DANSA AÈRIA      
Estampades

 
30/9/2013-
19/06/2014 dimarts 2 33 66   

 
C/ St. Daniel 13 
esq.  dimecres 2 35 70   

 17007 Girona  dijous 2 34 68   

  
15/2 i 21-
22/06-2014 tallers  26   

  
22-23 i 24 /
06/2013 Intensiu tardor 1,5 11 16,5   

      246,5 32,5 8.011,25

XXX XXX 30/9/2013- PILATES   dilluns 1,5 38 57    

 24/07/2014 PILATES dimarts 1,5 33 49.5   

     106,5 30    3.195,00 
Xarxa Integral 
de Professionals  

XXX 
263 08013 

2/10/2013-
18/06/2014 TAI-TXÍ dimecres 1,5    Base:

2.386,36
i Usuàries,SCCL dimecres

1 35 87,5 30 Iva 10%:

238,64
SportGest 
Associació  

2/10/2013-
18/06/2014 IOGA dimecres 1,5 35    

XXX  

 
C/Camprodon,6  
17240 Llagostera

3/10/2013-
19/06/2014 IOGA dijous 1,5 34 105 33,824 3.551,47

Ass. Centre de 
Cultura Celta 
de Catalunya 

C/ Pedret 80   
17007 Girona 

XXX
3/10/2013- 
19/12/2013 danses irlandeses 2 12 24 30 720,00

Mal Pelo XXX
8/10/2013- 
18/12/2013 especials joves 3     Base: 250  

 
LG  Mas  Espolla 
s/n  contemporani   10 25 Iva 21%  

 17460 CELRÀ      52,5 302,50
Associació 
d'arts 
escèniques i 
circenses 
Telatramas

Avda.  Països 
Catalans  222 
17820  Banyoles 

XXX
30/9/2013- 
16/6/2014 dansa vertical Teles 2 35 70 30 2.100,00

En l'informe s'indica que les disciplines es portaran a terme segons l'horari publicat en el  
tríptic on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-
2014.
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FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l'article 10 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 serveis. Als contractes els hi correspon la categoria 24 de l'Annex II del  
TRLCSP.

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.

Per tot això,
HE  RESOLT

Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de les disciplines de  
DANSA AÈRIA DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS, des del dia 30 de setembre de 2013 fins al  
dia 19 de juny de 2014, TALLERS el 15/2/2014 i el 21 i 22 de juny de 2014, I INTENSIU  
TARDOR, des del dia 22 de juny fins al dia 24 de juny de 2014, amb una previsió de  
246,50  hores  durant  aquest  període  a  32,50  euros/hora  (IVA  exclòs),  a  favor  de  
l'ASSOCIACIÓ CULTURAL ESTAMPADES amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions  
al c/Sant Daniel núm.13 esq. De 17007 Girona, amb un cost total de 8.011,25 euros, 
IVA exclòs. Aquestes disciplines s'executaran segons l'horari publicat en el tríptic/pàgina 
web on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-
2014.

Segon.- Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  per  a  l'execució  de la  disciplina  de  
PILATES DILLUNS I DIMARTS, des del dia 30 de setembre de 2013 fins al dia 24 de juliol  
de 2014, amb una previsió de 106,50 hores durant aquest període a 30,00 euros/hora  
(IVA exclòs), a favor de la Sra. XXX amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions a  
XXX, amb un cost total de 3.195,00 euros, IVA exclòs. La Sra. XXX executarà aquesta 
disciplina segons l'horari publicat en el tríptic/pàgina web on s'indica l'oferta formativa de  
l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.

Tercer.-  Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de les disciplines de  
TAI-TXI DIMECRES I TXI-QUNG DIMECRES, des del dia 2 d'octubre de 2013 fins al dia 18  
de  juny  de  2014,  amb  una  previsió  de  87,50  hores  durant  aquest  període  a  30,00  
euros/hora (IVA inclòs), a favor de la XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES,  
SCCL amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions al c/Sardenya núm.261-263 de  
08013 Barcelona, amb un cost de 2.625,00 euros, IVA inclòs (2.386,36 euros, IVA 
exclòs).  Aquestes disciplines  s'executaran segons l'horari  publicat  en el  tríptic/pàgina 
web on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-
2014.

Quart.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de la disciplina de IOGA  
DIMECRES des del dia 2 d'octubre de 2013 fins al dia 18 de juny de 2014 i IOGA DIJOUS,  
des del dia 3 d'octubre de 2013 fins al dia 19 de juny de 2014, amb una previsió de  
105,00  hores  durant  aquest  període  a  33,8235  euros/hora  (IVA  exclòs),  a  favor  de  
SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions al  
c/Camprodon núm.6 de 17240 Llagostera, amb un cost total de  3.551,47 euros, IVA 
exclòs. Aquesta disciplina s'executarà segons l'horari publicat en el tríptic/pàgina web on 
s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.
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Cinquè.-  Adjudicar  el  contracte menor de serveis per a l'execució  de la  disciplina de  
DANSES IRLANDESES, des del dia 3 d'octubre de 2013 fins al dia 19 de desembre de  
2013, amb una previsió de 24,00 hores durant aquest període a 30,00 euros/hora (IVA  
exclòs), a favor de l' ASSOCIACIÓ CENTRE DE CULTURA CELTA DE CATALUNYA amb NIF  
XXX i domicili a efectes de notificacions al carrer Pedret núm.80 de 17007 Girona, i amb  
un  cost  total  de  720,00  euros,  IVA  exclòs.  Aquesta  disciplina  s'executarà  segons 
l'horari publicat en el tríptic/pàgina web on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal  
de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.

Sisè.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de la disciplina ESPECIALS  
JOVES 3 CONTEMPORANI, des del dia 8 d'octubre de 2013 al 18 de desembre de 2013,  
amb una previsió de 10,00 hores durant aquest període a 25,00 euros/hora (IVA exclòs),  
a favor de MAL PELO amb NIF XXX i domicili a efectes de notificacions al Mas Espolla s/n  
de 17460 Celrà, amb un cost total de 250,00 euros, IVA exclòs (302,50 euros, IVA 
inclòs). Aquesta disciplina s'executarà segons l'horari publicat en el tríptic/pàgina web on 
s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.

Setè.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de la disciplina de DANSA  
VERTICAL TELES, des del dia 30 de setembre de 2013 fins al dia 16 de juny de 2014, amb  
una previsió de 70,00 hores durant aquest període a 30,00 euros/hora (IVA exclòs), a  
favor de l'ASSOCIACIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES I CIRCENSES TELATRAMAS amb NIF XXX i  
domicili a efectes de notificacions a l'Av. Països Catalans núm. 222 de 17820 Banyoles,  
amb un cost total de 2.100,00 euros, IVA exclòs. Aquesta disciplina s'executarà segons 
l'horari publicat en el tríptic/pàgina web on s'indica l'oferta formativa de l'Escola Municipal  
de Dansa de Celrà pel curs 2013-2014.

Vuitè.- Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament  
realitzades,  les  quals  seran  prèviament  validades  per  la  Directora-Gerent  de  l'Escola  
Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació.

Novè.- El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent.

Desè.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número  
77.3351.22606  “Professors  escola  de  dansa”  del  pressupost  de  la  corporació  per  a  
l'exercici 2013 i la que correspongui de l'exercici 2014.

Onzè.- Ratificar la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Dotzè.- Notificar aquesta resolució  a cada un dels interessats i  comunicar  als 
adjudicataris que aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Tretzè.- Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria 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.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local de la corporació ha aprovat per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D
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Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 502/2013, de 26 de setembre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

9.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 503/2013, de 27 de setembre de 2013, 
relatiu a l'adjudicació del contracte menor de serveis de les classes de català. 

“Per Decret d'Alcaldia  número 503/2013, de data 27 de setembre, es resol el  que es  
transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1. L'Ajuntament de Celrà té interès en contractar un/a professional per impartir cursos de  
català  per  a  adults,  concretament  els  següents:  Alfabetització,  Nivell  Bàsic  3  i  Nivell  
Intermedi 2, per un total de 179 hores.

2. El dia 20 de setembre de 2013 el regidor d'Educació va emetre una proposta per invitar  
a la Sra. Lluïsa Serra Furió, per haver prestat aquest servei de forma satisfactòria amb  
anterioritat. I el dia 27 de setembre de 2013, registre d'entrada municipal 2609, la Sra.  
Serra presenta la seva oferta econòmica. 

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l'article 10 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 serveis. Al contracte li correspon la categoria 24 i 27 de l'annex II del  
TRLCSP.

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.

Per tot això,
HE  RESOLT

Primer. Adjudicar  el  contracte menor de serveis  per impartir  classes de català  per a  
adults a favor de la Sra. XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer XXX, amb una previsió de 
179 hores a 24 Euros/hora (IVA exclòs), per un import total de 4.296 Euros, IVA exclòs. 
Concretament, els cursos que impartirà seran els següents: curs d'alfabetització (des del  
dia 1 d'octubre de 2013 fins al dia 27 de maig de 2014), el curs Nivell bàsic 3 ( des del dia  
7 d'octubre de 2013 fins al dia 26 de maig de 2014) i el Nivell Intermedi 2 (des del dia 2  
d'octubre de 2013 fins al dia 14 de maig de 2014). Cursos que es duran a terme segons  
l'horari publicat en el tríptic/pàgina web on s'indica l'oferta formativa per al curs 2013-
2014.
  
Segon.  Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament  
realitzades, les quals seran validades prèviament per l'àrea d'Educació i fiscalitzades per  
la intervenció de la corporació.
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Tercer.  El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent.

Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número  
76.3210.22699 “activitats àrea d'Educació”, del pressupost de l'Ajuntament de Celrà per a  
l'any 2013. 

Cinquè. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.

Sisè.  Notificar  aquesta  resolució  a la  persona interessada,  i  comunicar-li  que aquesta  
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Setè.- Donar  compte  de  la  present  resolució  a  tresoreria  i  a  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.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local de la corporació ha aprovat per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 503/2013, de 27 de setembre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

10.-  Adjudicació  contracte  menor  de  serveis  per  a  la  dinamització  d'accions 
relatives a igualtat.

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  Per  Decret  d'Alcaldia  número  457/2013,  de  data  5  de  setembre, es  va  resoldre 
convidar tres empreses per dur a terme el servei per a la dinamització de les accions de  
l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Celrà, establint diversos criteris d'adjudicació.

2.-  L'Ajuntament  de Celrà va convidar  les  empreses que tot  seguit  s'indiquen perquè  
presentessin  la  seva  oferta  dins  del  termini  establert,  que  finalitzava  el  dia  10  de  
setembre de 2013: 
 Fundació Surt (registre de sortida municipal núm. 1.555, de data 6 de setembre de  

2013).
 Neopolis (registre de sortida municipal núm. 1.556, de data 6 de setembre de 2013).
 Associació Macondo (registre de sortida municipal núm. 1.557, de data 6 de setembre  

de 2013).

3.-  En  data  10  de  setembre  de  2013,  registre  d'entrada  municipal  número  2.491,  
l'Associació Macondo, pels drets humans, l'art i la transformació social, presenta la seva  
proposta de dinamització, que inclou tres eixos:

1.- Formació per l'empoderament de les dones de Celrà. Eix 3 Pla d'Igualtat de  
Celrà 2008-2011: 2.000 euros.
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2.-  Actes  del  25  de  novembre.  Dia  contra  les  violències  de  gènere.  Eix  6  Pla  
d'Igualtat de Celrà 2008-2011: 1.000 euros.
3.- Programa formatiu per l'igualtat en centres de primària. Eix 2 Pla d'Igualtat de  
Celrà 2008-2011: 2.000 euros.

4.- En data 27 de setembre de 2013, el tècnic de Promoció Econòmica emet un informe  
proposant  la  contractació  de  l'Associació  Macondo,  pels  Drets  Humans,  l'Art  i  la  
Transformació social, per realitzar el servei per un import de 5.000 euros, IVA exclòs.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l'article 10 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 serveis. Al contracte li correspon la categoria 27 de l'annex II del TRLCSP.

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.

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

Sobre la base d'aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova  
per unanimitat dels membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

ACORD

Primer. Ratificar la Resolució d'Alcaldia número 457/2013 de 5 de setembre, per la qual  
es va resoldre convidar tres empreses per dur a terme el servei per a la dinamització de  
les  accions  de  l'àrea  d'igualtat  de  l'Ajuntament  de  Celrà,  establint  diversos  criteris  
d'adjudicació.

Segon.- Adjudicar el contracte menor del servei per a la dinamització de les accions de  
l'àrea d'igualtat  de l'Ajuntament de Celrà, a favor de  l'Associació Macondo, pels Drets 
Humans,  l'Art  i  la  Transformació  social, amb  NIF  núm.  XXX, domiciliada  al  Carrer 
Cabanya, 6, 2on-2a de Celrà, per un import total de 5.000,00 euros, IVA exclòs, i en els  
termes que consten en l'oferta.

Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 70.2310.22799
“Pla d'igualtat i ciutadania” del pressupost vigent de la corporació.

Quart.  El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim  de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament  
realitzats.

Cinquè.  Notificar  aquest  acord  a  l'adjudicatària  i  comunicar-li  que  aquest  acord  
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  

Sisè. Donar compte d'aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.”
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11.-  Adjudicació  contracte  menor  d'obres  per  a  l'execució  de  millores  de 
l'envolvent tèrmic de l'Escola Aulet de Celrà. Fases 3, 4 i 5.

“ANTECEDENTS DE FET

1. Per Decret d'alcaldia 244/2013, de 10 de maig, es va aprovar la memòria valorada de  
l'obra de millora de l'envolvent tèrmica a l'escola l'Aulet de Celrà, Fase III, IV i V, amb un  
cost total de 48.071,05 € IVA exclòs (58.165,67 € IVA inclòs).

2. En data 5 de setembre de 2013, el President de la Diputació de Girona, va acordar  
concedir  a  l'Ajuntament  de  Celrà  una  subvenció  de  58.165,97  euros  per  Millores  de  
l'envolvent tèrmica a l'escola l'Aulet de Celrà, Fase III, IV i V.

3. L'Ajuntament de Celrà va convidar les empreses que tot seguit s'indiquen perquè 
presentessin la seva oferta dins del termini establert, que finalitzava el dia 30 de 
setembre de 2013: 
 Obres i Construccions Celrà SL (registre de sortida municipal núm. 1.629, de data 19  

de setembre de 2013).
 Construccions Teixidor Pagès SL (registre de sortida municipal núm. 1.630, de 20 de  

setembre de 2013).
 Metàl·lics  Cabratosa  (registre  de  sortida  municipal  núm.  1.631,  de  data  20  de  

setembre de 2013).

I la van presentar les empreses següents:

 Construccions Teixidor Pagès SL (registre d'entrada municipal núm. 2.627, de 30 de  
setembre de 2013), per un import total de 40.300,00 euros (IVA Exclòs) 

 Metàl·lics Cabratosa (registre d'entrada municipal núm. 2.634, de data 30 de setembre  
de 2013), per un import de 43.826,66 euros (IVA Exclòs).

 Obres i Construccions Celrà SL (registre d'entrada municipal núm. 2.636, de data 30  
de setembre de 2013), per un import de 46.859,17 euros (IVA Exclòs)

En data 30 de setembre de 2013, emet informe l'arquitecte tècnic municipal proposant  
l'adjudicació del contracte menor d'obres a l'empresa CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS  
SL, per ser la proposta econòmicament més avantatjosa per a la corporació.

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 de sector públic,  l'objecte  del  
contracte és d'obres. Precepte que s'ha de posar en relació amb l'annex I (Divisió 45,  
Grup 45.2, Classe 45.22 – construcció de cobertes i estructures de tancament) del Reial  
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

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.

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d'Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny de 2013. 
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Per tot l'exposat,  la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Adjudicar  el  contracte  menor  d'obres  per  “Millores  de  l'envolvent  tèrmica  a  
l'Escola l'Aulet de Celrà, Fase IIII, IV i V”, essent la substitució de les fusteries quatre  
aules, el menjador i el gimnàs de la planta baixa i l'aula d'informàtica i el laboratori de la  
planta primera, a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGÈS SL núm.  XXX, 
per un import de 40.300,00 euros (IVA Exclòs), 48.763,00 euros (IVA Inclòs), amb els  
següents condicionants:

Condicions de les fusteries:
- Marca finestra: CORTIZO o equivalent
- Model Finestra: COR 70 INDUSTRIAL LACAT o equivalent
- Vidres: 3+3/16/6
- La transmitància ha de ser igual o inferior a U=2,8 - 2,9 W/m2K. A l'acabar l'obra  

caldrà presentar els corresponents certificats.
- Les fulles fixes de la finestra seran de color verd i les que obren de color vermell,  

igual a les existents.

Condicions del contracte menor d'obres:
-  Les obres hauran d'estar executades abans del dia 10 de desembre de 2013.
-  L'escola  restarà  en  funcionament  durant  l'execució  de  les  obres,  per  tant  s'hauran  
d'adaptar al funcionament d'aquesta, amb la possibilitat d'haver de fer actuacions els caps  
de setmana.

Segon.-Aplicar la despesa amb càrrec a l' aplicació pressupostària número 2013 76 3210 
63200 “rehabilitació i millora edificis ensenyament” del pressupost de la corporació per a  
l'exercici 2013.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  als  interessats,  donar  compte  a  la  Tresoreria  i  a  
comptabilitat de la corporació.”

CONVENIS

12.- Aprovació dels convenis de pràctiques d'estudiants de l'IES Celrà inclosos en 
el projecte empresa.

“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  va  prorrogar  
mitjançant acord de la junta de govern local de l'Ajuntament de Celrà de data 16 de juliol  
de 2013, per als cursos acadèmics 2013/2014 i 2014/2015.

L'Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar  
la seva formació des d'una vessant pràctica. 
Per  aquesta  raó,  és d'interès  de l'Ajuntament  de Celrà signar  un annex a l'esmentat  
conveni de col·laboració, per a què l'estudiant que s'indica a continuació pugui realitzar  
activitats d'aplicació pràctica:
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1
XXX XXX Promocio 

econòmica
2/10/2013 al 
10/6/2014

De 9 a 14h.

2
XXX XXX  Escola bressol

Gínjols
1/10/2013 al 
10/6/2014

De 9 a 12h. i de 
15 a 17h.

3 XXX XXX Taller Mecànic
Carolà

2/10/2013 al 
10/6/2014 De 9 a 13h.

4 XXX XXX Planxisteria
Magin

1/10/2013 al 
10/6/2014

De 8:30 a 
13:30h.

5 XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Julià-Tec 1/10/2013 al 
10/6/2014

De 9 a 19h.

6
XXX XXX

Perruqueria Mavett
1/10/2013 al 
10/6/2014

De 9 a 14h.

7
XXX XXX

Julià-Tec 1/10/2013 al 
10/6/2014

De 8:30 a 
13:30h.

8
XXX XXX Residència 

Geriàtrica Sant 
Jordi

2/10/2013 al 
10/6/2014 De 9 a 13h.

Vist  el  document  de  col·laboració  d'activitats  formatives  entre  l'Institut  de  Celrà,  les  
entitats col·laboradores, l'Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la realització  
de les pràctiques tutelades del Projecte Projecte Empresa de l'Institut de Celrà;

Sobre la base d'aquests antecedents la Junta de Govern local aprova per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D

Primer.- Aprovar els documents de col·laboració d'activitats formatives entre l'Institut de 
Celrà, les entitats col·laboradores, l'Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la  
realització de les pràctiques tutelades del Projecte Empresa de l'Institut  de Celrà, que 
s'adjunten com a annex al present acord.

Segon.- Comunicar el present acord a l'Institut de Celrà.”

PATRIMONI

13.- Pròrroga de la concessió de domini públic per a l'explotació del servei de bar 
del centre cívic. 

“ANTECEDENTS DE FET

1. Per decret  d'alcaldia  núm. 505/2010, d'1 d'octubre,  es va adjudicar  definitivament  
l'explotació del servei de bar del centre cívic, ubicat al Centre Cultural La Fàbrica, a favor  
del Restaurant Sant Martí, SL. D'acord amb el pacte tercer del document de formalització  
de la concessió de domini públic, aquesta s'atorgava per dos anys, a comptar des del dia  
1 d'octubre de 2010. Per tant, finalitzava el dia 30 de setembre de 2012. 
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2. En data 5 de febrer de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Celrà va  
acordar prorrogar un any la concessió de domini públic per a l'explotació del servei de bar  
del centre cívic, ubicat al Centre Cultural La Fàbrica, a favor del Restaurant Sant Martí S.L.  
des del dia 1 d'octubre de 2012 fins al dia 30 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

3.-  És d'interès d'ambdues  parts  prorrogar  un any més aquesta  concessió  de domini  
públic, concretament des del dia 1 d'octubre de 2013 fins al dia 30 de setembre de 2014,  
ambdós inclosos.

FONAMENTS DE DRET

1. D'acord amb la clàusula tercera “el  termini  de la concessió s'atorga per 2 anys, a  
comptar des del dia 1 d'octubre de 2010. A la durada inicial es podran afegir, per mutu  
acord de les parts i sempre de forma expressa, les pròrrogues, que tindran una durada  
mínima d'un any fins a un màxim de 4 anys pròrrogues incloses.” 

2. De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17  
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003,  
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; la Disposició transitòria  
1a del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel  qual s'aprova el text refós de la Llei de  
Contractes del Sector Públic; la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, 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 i 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.

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

Sobre la base d'aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels  
membres que legalment la constitueixen l'adopció del següent
 

A C O R D

Primer.- Prorrogar un any la concessió de domini públic per a l'explotació del servei de  
bar del centre cívic, ubicat al Centre Cultural La Fàbrica, a favor del Restaurant Sant Martí  
SL des del dia 1 d'octubre de 2013 fins al dia 30 de setembre de 2014, inclòs. 

Segon.- Notificar el present acord a Restaurant Sant Martí SL.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.”

14.- Adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.

“El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural del Departament de  
Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació  
de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un Mapa i un Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública, que preveu el següent:
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“L'article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions municipals  
de la manera següent: 

Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la  
participació  de  tots  els  ciutadans  en  la  vida  social.  Les  formes,  els  mitjans  i  els  
procediments  de  participació  que  les  corporacions  estableixin  en l'exercici  de  la  seva  
potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que  
corresponen als òrgans representatius. 

Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública  
–premsa escrita,  ràdio,  televisió,  webs municipals  i  ciutadanes–  respectin els principis  
següents: 

1- Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi
Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus  
orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les  
seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats  
quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.

2- Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent
Han  de  donar  compte  de  la  gestió  que  fa  l'equip  de  govern  mostrant  les  diferents  
sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística  
del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de  
vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania
Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han  
de poder  consolidar-los  d'acord amb les  característiques  de cada municipi  i  amb una  
periodicitat  regular  (diària,  setmanal,  quinzenal  o  mensual).  Han  d'oferir  alternatives  
informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han  
d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se  
celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador  
de les diferents opcions polítiques.

4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica
Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a  
les informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de  
tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les  
persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no  
ha d'estar signat per l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar  
tertúlies i programes de debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes  
populars,  fòrums,  etc.,  a  més  d'oferir  solucions  fàcils  a  problemes  concrets  i  tràmits  
burocràtics.

5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i  
la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les  
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres  
formats informatius.

6- Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat
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Mitjançant  un  tractament  contrastat  i  al  més  complet  possible  de  les  principals  
informacions,  donant  veu  als  diferents  protagonistes,  retent  comptes  de  la  gestió  
realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a  
eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

7- Han de despertar l'interès de la ciutadania
Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i  
dones de les diverses procedències i condicions socials  que donen vida al  municipi,  a  
l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments  
que  afavoreixin  la  identificació  i  la  implicació  de  la  ciutadania  en  la  informació  i  la  
participació democràtica.

8- Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris
Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i  
que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que  
regeix la professió periodística.

9- Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures  
organitzatives  –consells  editorials  o  consells  d'administració–  que  garanteixin  la  
professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori,  
de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

10- S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi
Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de  
titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi  
i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s'han  
d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris,  
sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.”

L'Ajuntament de Celrà està d'acord amb els principis que estableix el Decàleg i procura  
aplicar-los i complir-los.

Per  tot  l'exposat,  la  Junta  de Govern Local  aprova per unanimitat  dels  membres que 
legalment la constitueixen l'adopció del següent

A C O R D

Primer.-  Que l'Ajuntament  de Celrà s'adhereixi  al  Decàleg de Bones Pràctiques de la  
Comunicació Local.

Segon.-  Comunicar el present acord al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la  
Ciutadania Plural del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la  
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tercer.-  Donar  compte  a  la  ciutadania  de  l'acord  adoptat  mitjançant  un anunci  a  la  
pàgina web de l'Ajuntament.”

15.- Aprovació de la nova numeració dels habitatges situats al carrer Ronda de 
Baix.
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ANTECEDENTS DE FET

S'ha detectat que els habitatges situats a la Ronda de Baix i a la Plaça Ronda de Baix  
generen conflictes de numeració.

Per aquest motiu s'ha procedit a renumerar tots els habitatges situats a la Ronda de Baix  
de Celrà ja que desapareixerà la numeració de la plaça Ronda de Baix. Des de l'inici del  
carrer Major fins al final, a tocar el carrer Major, tots els habitatges tindran adreça Ronda  
de Baix. No obstant, continua existint la plaça dels Ametllers, la plaça Ronda de Baix i la  
Travessera Ronda de Baix, però amb la numeració que ara es proposa.

Posteriorment,  es  col·locaran  les  plaques  amb  els  números  que  corresponen  a  cada  
habitatge  així  com  també  es  delimitarà  correctament  amb  plaques  informatives  al  
començament i final de la Ronda de Baix de Celrà. 

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposa l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de  
Règim Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú  
estableix que les persones interessades, en un termini no inferior a deu dies ni superior a  
quinze, poden al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.

De conformitat amb el que disposa l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de  
Règim Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú  
l'òrgan al  que correspon la  resolució  del procediment,  quan la naturalesa d'aquest  ho  
requereixi, podrà acordar un període d'informació pública. A tal efecte, s'anunciarà en el  
Butlletí  Oficial  de  la  Província,  a  fi  de  que  qualsevol  persona  física  o  jurídica  pugui  
examinar el procediment. L'anunci assenyalarà el lloc d'exhibició i determinarà el termini  
per a formular al·legacions, que en cap cas podrà ser inferior a vint dies.

Per  tot  l'exposat,  la  Junta  de Govern Local  aprova per unanimitat  dels  membres que 
legalment la constitueixen l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar la nova numeració de la Ronda de Baix de Celrà, de conformitat amb  
els plànols que s'adjunten com annex a aquest acord.

Segon.- Sotmetre l'acord a un període d'informació pública mitjançant un anunci que s'ha  
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació,  
per un termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva publicació en el BOP,  
per  a  la  formulació,  si  s'escau,  de  reclamacions  i  al·legacions.  En  el  supòsit  de  no  
formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d' informació pública l'acord inicial  
esdevindrà definitiu.

Tercer.-  Concedir als interessats el termini màxim de quinze dies hàbils  per al·legar i  
presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.

16.- Altres assumptes de caràcter urgent.

No s'escau.
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17.-  Comunicacions i informacions.

El  Sr.  Alcalde  informa dels  assumptes  que  s'inclouran  en l'ordre  del  dia  de  la  sessió 
plenària ordinària que tindrà lloc el proper dia 8 d'octubre 2013.

18.- Precs i preguntes.

No s'escau.

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


