
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 1/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 18 de gener de 2016 i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions 
de la casa consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcalde i assistits per mi, el secretari general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretari 
 
Sr. Jaume Solà Molinas 
 
També assisteixen com a oients el Sr. Héctor Cabrera Valera i la Sra. Mercè Amich Vidal, 
regidors delegats amb dedicació específica. 
 
 
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 de la Junta de Govern Local del dia 
21 de desembre de 2015. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 de 
desembre de 2015, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2. Pròrroga llicència obres per construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres a 
la Ronda de Baix, 12 de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 4 de novembre de 2008, per acord de Junta de Govern, es va atorgar al Sr. (...) 
amb DNI núm. (...) llicència d’obres per construcció d’un habitatge unifamiliar entre 



mitgeres a la Ronda de Baix núm. 12 (actualment núm. 10) de Celrà. De conformitat amb la 
pròpia llicència urbanística el termini per iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu 
acabament de 3 anys, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la 
llicència, resolució degudament notificada en data 14 de novembre de 2008; La pròpia 
llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per la meitat 
del termini què es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
2. En data 8 de novembre de 2011, registre municipal d’entrada núm. 2.872, es sol·licita 
una pròrroga de la llicència obres i en data 15 de novembre de 2011, mitjançant acord de 
Junta de Govern local,  es va atorgar al Sr. (...) una pròrroga per acabar les obres de 18 
mesos a comptar des del dia 14 de novembre de 2011. Resolució degudament notificada en 
data 21 de novembre de 2011. 
 
3. En data 10 de maig de 2013, registre municipal d’entrada núm. 1.426, es sol·licita una 
pròrroga de la llicència obres i en data 4 de juny de 2013, mitjançant acord de Junta de 
Govern local,  es va atorgar al Sr. (...) una pròrroga per acabar les obres dins el dia 31 de 
desembre de 2014. 
 
4. En data 22 de desembre de 2014, registre municipal d’entrada núm. 3.765, es sol·licita 
una pròrroga de la llicència obres i en data 20 de gener de 2015, mitjançant acord de Junta 
de Govern local,  es va atorgar al Sr. (...) una pròrroga per acabar les obres dins el dia 31 de 
desembre de 2015. 
 
5. En data 31 de desembre de 2015, registre municipal d’entrada núm. 4.705, el Sr. (...) 
sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per acabar les obres de construcció de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Ronda de Baix núm. 10 de Celrà.  
 
6. En data 15 de gener de 2016 l'arquitecta municipal emet informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del decret Legislatiu 1/2010, estableix que les persones titulars d’una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de 
què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts.  
 
La disposició transitòria primera de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat primer, paràgraf a), que les persones de 
llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
poden sol·licitar la pròrroga de la vigència si, després d’haver iniciat l’execució de les obres 
autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual 
de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
La Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de 
normes tributàries i de la Llei 3/2012 modifica la disposició transitòria primera de la llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, establint que el 
termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és 
el 31 de desembre de 2016. 
 
De conformitat amb la disposició transitòria primera de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la llei d’urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la 
taxa per expedició de documents administratius. 
 
I vista la competència de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el Decret 339/2013, 
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.-  Concedir al Sr. (...) amb DNI núm. (...) una pròrroga de la llicència d’obres per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Ronda de Baix núm. 10 de 
Celrà, fins al 31 de desembre de 2016. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
 
3. Pròrroga llicència obres per a la rehabilitació d’habitatge existent annex a Can 
Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 21 de febrer de 2012, per acord de Junta de Govern, es va atorgar a la Sra. (...) 
llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de 
Mas Serra núm. 5 de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini per 
iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en 
data 27 de febrer de 2012; La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a 
sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les 
obres i la seva obtenció per la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
2. En data 17 de febrer de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern, es va concedir a 
favor de la Sra. (...), una pròrroga per a l’acabament de les obres de rehabilitació 
d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de Celrà fins al dia 
31 de desembre de 2015. 
  
3. En data 28 de desembre de 2015, registre municipal d’entrada núm. 4.670, la Sra. (...) 
en representació de la Sra. (...) sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per acabar les 
obres de rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 
5 de Celrà. 
 
4. En data 15 de gener de 2016 l'arquitecta municipal emet informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del decret Legislatiu 1/2010, estableix que les persones titulars d’una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de 
què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts.  
 
La disposició transitòria primera de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat primer, paràgraf a), que les persones de 
llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
poden sol·licitar la pròrroga de la vigència si, després d’haver iniciat l’execució de les obres 
autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual 
de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
La Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de 
normes tributàries i de la Llei 3/2012 modifica la disposició transitòria primera de la llei 



3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, establint que el 
termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és 
el 31 de desembre de 2016. 
 
De conformitat amb la disposició transitòria primera de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la llei d’urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la 
taxa per expedició de documents administratius. 
 
I vista la competència de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el Decret 341/2015, 
de data 22 de juny de 2015.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.-  Concedir a la Sra. (...) amb DNI núm. (...) una pròrroga de la llicència d’obres per 
a la rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. 5 de 
Celrà, fins al 31 de desembre de 2016. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
 
SUBVENCIONS 
 
4. Atorgament d’una subvenció a favor de la Coordinadora de festes de Celrà per 
a sufragar un deute de l’SGAE. 
 
El Secretari de la Corporació, Sr. Jaume Solà Molinas, informa als presents que atès que el 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, primer Tinent d'Alcalde, és secretari de l’entitat a la qual se li 
proposa atorgar una subvenció per sufragar una factura pendent de l’SGAE, estem davant 
un supòsit d’abstenció. I que, de conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 28 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú, el Sr. Daniel Cornellà Detrell ha d’abstenir-se de 
participar en la deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 96 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, el Sr. Cornellà abandona la Sala mentre es discuteix i es vota 
la proposta d'acord. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 27 d’octubre de 2015, registre d’entrada municipal 1-2015-003885-1, 
l’entitat Coordinadora de Festes de Celrà amb CIF (...), va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà 
un ajut econòmic per a pagar una factura de drets d’autor de la Festa Major 2012. S’adjunta 
la factura corresponent de l’SGAE. 
 
Segon.- És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així 
doncs concedir una subvenció a favor de la Coordinadora de Festes de Celrà per import de 
754,58 €. 
 
Tercer.- Ha emès informe el secretari de la corporació, en data 14 de gener de 2016, 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; 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; 
 
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 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova, per unanimitat dels membres que 
legalment la constitueixen, amb l’abstenció del Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde, en virtut 
del que disposen els articles 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 754,58€ a 
favor de l’entitat Coordinadora de Festes de Celrà, amb CIF (...) i amb domicili a efectes de 
notificacions a la Ctra. de Juià, 48 (17460) de Celrà, a fi de sufragar els drets d’autor 
derivats de la Festa Major 2012. 
 
Segon.- 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’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la 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. 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. 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. 

 
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

6. 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. 

 
Tercer.- La despesa anirà a càrrec a de l’aplicació pressupostària següent corresponent al 



pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2016: 
30 3380 48000 Entitats organitzadores de festes -  Major i Petita 

 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
CONTRACTACIÓ 
 
5. Adjudicació del contracte menor de serveis per al manteniment dels ascensors 
ubicats en diversos edificis municipals per a l’any 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme el manteniment dels ascensors instal·lats 
en locals de pública concurrència que són de responsabilitat municipal i que es troben 
ubicats a: 
 Centre Cultural La Fàbrica,  
 Escola l’Aulet,  
 edifici oficines de l'Ajuntament,  
 Escoles velles 
 Teatre Ateneu 
 Can Ponac 

 
És d’interès de la corporació contractar a una empresa perquè dugui a terme l’esmentat 
servei; 
 
Ha emès informe el cap de serveis públics municipals, en data 4 de gener de 2016, 
proposant l’adjudicació del manteniment dels ascensors a favor de l’empresa CITYLIFT S.A., 
per ser la més avantatjosa per a la corporació; 
 
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 1 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. 
 
3.- La Junta de Govern Local és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat 
amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny de 2015.  
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a dur a terme el manteniment dels  
ascensors instal·lats en locals de pública concurrència que són de responsabilitat municipal i 
que es troben ubicats al Centre Cultural La Fàbrica, a l’escola l’Aulet, a l’edifici de les oficines 
de l'Ajuntament, a les escoles velles, al Teatre Ateneu i a Can Ponac a favor de l’empresa 
CITYLIFT S.A., amb NIF (...) i domicili al Polígon Industrial Mas  Xirgu – carretera Santa 
Coloma de Farners, 99 de Girona – per un import total de 4.937,04 € IVA exclòs – 5.973,82€ 



IVA inclòs (68,57€ mensuals per cada ascensor IVA exclòs – 83,00€ IVA inclòs). Vigència: 
des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
30.3331.21300 “Manteniment ascensor Ateneu”, 11.9200.21300 “Manteniment ascensor 
Ajuntament”, 30.3300.21300 “manteniment ascensor centre cultural”, 70.2310.21300 
“Manteniment ascensor escoles velles”, 70.3372.21300 “manteniment ascensor casal d’avis 
Can Ponac”, i 76.3231.21300 “Manteniment ascensor escola Aulet”, del pressupost de la 
corporació de l'any 2016. 
 
Tercer.- 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 
prestats. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a City lift, S.A. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per al manteniment de 
l’enllumenat públic de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Ajuntament de Celrà està elaborant els plecs de clàusules i prescripcions tècniques per a la 
licitació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic de Celrà. Atès que a 1 de juliol 
de 2016 ja s’haurà adjudicat aquest contracte, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà 
adjudicar un contracte menor de serveis per al manteniment de l’enllumenat de Celrà pel 
període que va des del gener al juny de 2016, i poder tenir cobert aquest servei. 
 
En data 24 de desembre de 2015, el cap de serveis públics municipals ha emès informe 
proposant l’adjudicació d’un contracte menor de servei per al manteniment de l’enllumenat 
de Celrà pel període que va des del gener al juny de 2016 a favor de l’empresa SECE, S.A., 
adjudicatària del darrer contracte de manteniment de l’enllumenat públic de Celrà, per un 
import de 16.252,38 € IVA exclòs (19.665,39 € IVA inclòs). 
 
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 1 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. 
 
3.- 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 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per al manteniment de l’enllumenat de 
Celrà pel període que va des del gener al juny de 2016 a favor de SECE, S.A., amb domicili 



al carrer Trull Vell, s/n 17820 Banyoles i CIF (...), per un import total de 16.252,38 € IVA 
exclòs (19.665,39 € IVA inclòs). Vigència: des del dia 1 de gener fins al dia 30 de juny de 
2016. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
80.1650.21000 ‘conservació xarxa enllumenat públic’ 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, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a SECE, S.A. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
7. Deixar sense efecte l’adjudicació del contracte menor de subministrament per 
a l’adquisició de quatre equips d’impressió, i efectuar una nova adjudicació del 
contracte menor de subministrament. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de data 7 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar 
el contracte menor de subministrament de quatre equips multifunció HP Officejet MFP X585F 
a favor de l’empresa Girocopi, S.L., amb domicili al c/Triops, s/n 17833 de Fontcoberta i CIF 
(...), per un import total de 3.600,00€ IVA exclòs (4.356,00€ IVA inclòs), de conformitat 
amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
2. Un cop instal·lats aquests equips d’impressió, es va detectar que no responien a les 
característiques requerides, especialment pel què fa a la qualitat d’impressió fotogràfica.  
 
3. En data 29 de desembre de 2015 el tècnic informàtic de l’Ajuntament de Celrà emet 
informe relatiu a aquesta incidència detectada i proposant modificar l’adjudicació del 
contracte menor de subministrament a favor de la mateixa empresa per a l’adquisició de 
quatre impressores HP Laserjet MFP M570DW amb servei de manteniment amb cost per 
còpia.  
 
4. En data 30 de desembre de 2015, mitjançant resolució d’Alcaldia 689/2015, es va 
resoldre iniciar l’expedient i elevar proposta a la Junta de Govern Local per a acordar deixar 
sense efecte el seu acord adoptat en sessió ordinària de data 7 de desembre de 2015 i 
acordar una nova adjudicació a favor de la mateixa empresa per a l’adquisició, en la 
modalitat de compra amb manteniment segons cost per còpia, de 4 equips multifunció HP 
Laserjet M570DW, per un import total de 3,200 Euros, IVA exclòs (3.872,00 Euros, IVA 
inclòs). 
 
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. 
 
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 

 
Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Celrà, en data 7 de desembre de 2015, pel qual es va adjudicar el contracte menor de 
subministrament de quatre equips multifunció HP Officejet MFP X585F a favor de l’empresa 
Girocopi, S.L.. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició, en la modalitat 
de compra amb manteniment segons cost per còpia, de 4 equips multifunció HP Laserjet 
M570DW, a favor de l’empresa Girocopi, S.L., amb domicili al c/Triops, s/n 17833 de 
Fontcoberta i CIF (...), per un import total de 3,200 Euros, IVA exclòs (3.872,00 Euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.9201.62600 “Equips per al tractament de la informació” 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 prestats. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa interessada i comunicar a l’adjudicatari que 
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
PATRIMONI 
 
8. Aprovació d’un annex al conveni de col·laboració formalitzat entre 
l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la 
utilització de diversos horts municipals de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 5 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració a 
formalitzar entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci Benestar Social Gironès Salt, per posar 
a disposició del Consorci sis horts de propietat municipal, amb l'objectiu que famílies amb 
dificultats econòmiques es puguin beneficiar dels productes que s'obtinguin del seu conreu. 
 
La finalitat de l’atorgament de les llicències d’ús privatiu d’aquests horts és social i 
ambiental, però en cap cas comercial, oferint a la ciutadania del municipi la possibilitat 
d’utilitzar un espai on conrear un hort per obtenir productes d’horta per l’autoconsum, amb 
garanties sanitàries i amb tècniques de conreu pròpies dels cultius ecològics. 
 
El Consorci Benestar Social Gironès-Salt està interessat en poder utilitzar set horts 
municipals més per a què set famílies del municipi puguin utilitzar-los per a ajudar a cobrir 
necessitats puntuals i molt concretes d’alimentació. Les persones/famílies designades per 
conrear els horts vindran derivades dels serveis socials de l'Ajuntament. 
 
S'ha redactat un annex al conveni de col·laboració formalitzat per l'ús dels horts municipals 
números 4, 5, 7, 8, 9, 16 i 17, a favor del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis 
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el 



desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, en la 
satisfacció dels qual tinguin un interès comú, pel que estan sotmesos íntegrament al dret 
administratiu. 
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar l’annex al conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Celrà 
i el Consorci Benestar Social Gironès Salt, per posar a disposició del Consorci set horts de 
propietat municipal més, amb l'objectiu que famílies amb dificultats econòmiques es puguin 
beneficiar dels productes que s'obtinguin del seu conreu, que s’adjunta com a annex a 
aquest acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer 
efectiu aquest acord  
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt.  

 
 
CONVENIS 
 
9. Aprovació d’un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona 
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 

 
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 el següent conveni de 
cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats 
col·laboradores amb la Universitat de Girona, per a què l’estudiant que s’indica a continuació 
pugui realitzar les seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

 
 (...), amb DNI (...) 

Període de pràctiques: de febrer a juny de 2016, segons l’horari que s’estableixi, 
realitzant un total de 350 hores.  
Lloc de realització de les pràctiques: àrea de joventut de l’Ajuntament de Celrà. 
 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores entre la Universitat de Girona i 
l’Ajuntament de Celrà, per a què la Sra. (...), alumna de la UdG, pugui efectuar pràctiques a 
l’Ajuntament de Celrà, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Universitat de Girona. 
 
 



10. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l'Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del programa treball i 
formació per a persones aturades sense prestació al Gironès 2015 
(EMO/204/2015) 

 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció per al 
projecte “Manteniment i millora casc antic i barri de Sant Feliu 2015”, que va presentar el 
Consell Comarcal del Gironès, en representació de l’Ajuntament de Celrà junt amb altres 
municipis de la comarca, segons adhesió aprovada per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Celrà de data 21 de juliol de 2015, subvencionant la contractació d’un peó 
de brigada al 100% de la jornada per un període de 6 mesos, per l’import de 7.898,64 
euros. 
 
Per tal d’acceptar la subvenció, cal formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal del 
Gironès per a establir els termes de col·laboració del desenvolupament del projecte 
“Manteniment i millora casc antic i barri de Sant Feliu 2015” de conformitat amb l’Ordre 
EMO/204/2015 de 23 de juny. 

 
Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la 
Corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès 
per a l’execució del projecte “Manteniment i millora casc antic i barri de Sant Feliu 2015” 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’adjunta com a annex al present 
acord. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 

 
 
11. Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del 
Gironès per al funcionament d’una oficina d’habitatge. 

 
El Consell Comarcal del Gironès té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal, que 
engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació d’expedients per a la rehabilitació 
d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer protegit, el registre de sol·licitants, el 
servei Ofideute, gestió d’habitatge de protecció social i altres ajuts i informacions en matèria 
d’habitatge.  
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà disposar d’aquests serveis i comptar amb la presència 
d’un tècnic/a comarcal d’habitatge a Celrà, un mínim de dos dies al mes, amb un màxim de 
24 dies l’any.  
 
Per tot això, és d’interès d’ambdues parts subscriure un conveni de col·laboració per al 
funcionament d’una oficina d’habitatge a l’Ajuntament de Celrà. 
 
En virtut d’aquest conveni, s’estableixen les següents obligacions: 
Per part del Consell Comarcal: 
• Oferir el servei de l’Oficina d’habitatge comarcal al municipi de Celrà. 
• Posar a disposició de l’oficina d’habitatge un tècnic comarcal un mínim de dos dies al 

mes o segons demanda. 
• El tècnic desenvoluparà les accions que es porten a terme des del consell a través de la 

connexió amb xarxa: informació sobre les subvencions i els préstecs que poden sol·licitar 
els propietaris o llogaters per a la rehabilitació d’habitatges, i tramitació de les 
sol·licituds d’ajut per a la rehabilitació d’habitatges. 



• Incorporar el servei d'ofideute. 
 
Per part de l’Ajuntament: 
• Disposar d'un espai adequat per poder atendre el públic 
• Facilitar el material i recursos informàtics al tècnic. 
• L’Ajuntament es fa càrrec  de la despesa de telèfon i material fungible. 
• Finançar el cost del conveni 
 
El cost del conveni anirà a càrrec de l’Ajuntament de Celrà, per a l’any 2016 es xifra en 
65,00 €/dia més el cost del desplaçament del tècnic (7€/dia), que es justificarà 
mensualment, amb un màxim de 24 dies l'any. En el cas que el servei sigui subvencionat per 
la Diputació de Girona en tot o en part, l'import es modificarà d'acord amb la subvenció 
atorgada. 
 
Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la 
Corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Celrà i el Consell 
Comarcal del Gironès per al funcionament d’una oficina d’habitatge, que s’adjunta com a 
annex al present acord. 
Aquest conveni tindrà efectes des del dia 1 de febrer fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- La despesa s’imputarà a l’aplicació pressupostària 21 1520 25500 "Consell 
comarcal oficina d'Habitatge" del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2016. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 

 
 
12. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau.  
 
13. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau.  
 
14. Precs i preguntes. 
 
No s’escau.  
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:00 hores. De tot el qual, jo, com a secretari, dono fe. 
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