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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 5/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 9:25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 21 de març 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. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde 
 
REGIDORS/ES ABSENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que excusa la seva assistència 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretari 
 
Sr. Jaume Solà Molinas 
 
També assisteix com a oient el Sr. Héctor Cabrera Valera, regidor delegat 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 7 
de març de 2016. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 7 de 
març de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
PATRIMONI 
 
2. Aprovació de la pròrroga de la concessió de domini públic de la nau industrial 
núm.2, de propietat municipal per a la generació d'activitat econòmica. 

 



ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de març de 2014, es va adjudicar la nau 
industrial número 2, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a favor 
de l'empresa XO-IN MY ROOM, S.C.P. 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'abril de 2014 fins el dia 31 de març de 2016. 
 
A la durada inicial es poden afegir de forma expressa, les pròrrogues que tindran una durada 
mínima d'un any, fins a un màxim de quatre anys, pròrrogues incloses, de conformitat amb 
la clàusula V del plec. 
 
2. És d’interès de les parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 1 d'abril de 2016 fins al dia 31 de març de 2017, inclòs. 
 
3. En data 17 de març de 2016 la tècnica de promoció econòmica ha emès informe, que 
consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el termini 
de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 1 d'abril de 2014. 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.”, en el mateix sentit que la clàusula V del plec de clàusules per a l'adjudicació 
d’aquesta nau industrial per a la generació d’activitat econòmica. 
 
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.  
 
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 municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer.- Prorrogar un any la concessió de la nau número 2 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de XO-IN MY ROOM, S.C.P. des del dia 1 d'abril de 
2016 fins al dia 31 de març de 2017, inclòs.  
 
Segon.- De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, els concessionaris han de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al tercer any, per import de 
350 euros/mes. 
  
Tercer.- Notificar el present acord XO-IN MY ROOM, S.C.P., així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
CONTRACTACIÓ 
 
3. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació de la instal·lació elèctrica 
de l'enllumenat públic del polígon industrial de Celrà i obertura del procediment 
de licitació per procediment obert. 

 



ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament licitar el contracte de substitució de les lluminàries actuals 
de l’enllumenat públic del polígon industrial de Celrà, per noves lluminàries amb tecnologia 
LED i amb una potència total no superior als 50 W per punt de llum en els vials principals, a 
20W en els carrers secundaris i 100W en els dos projectors de zona d'aparcament.   
 
2.- S’han redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació. 
 
3.- Ha emès informe el secretari d'aquest Ajuntament el qual consta a l'expedient, així com 
l’interventor.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 109.1 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació de l’expedient corresponent, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2. Als articles 157 a 161 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 es regula el procediment 
obert.  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de subministrament, als efectes del que disposa l’article 9 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
4. A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar la 
aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
Disposició addicional segona, primer apartat, 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, en relació 
amb el Decret d'Alcaldia 341/2015, de 22 de juny de 2015. 
 
5. I de conformitat amb el que disposen els articles 9, 53, 110, 138 i següents, 157 i 
següents, Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; l’article 
277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Reial decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i 
el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel 
qual es modifica el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i s’habilita el 
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
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 l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per a la instal·lació elèctrica de 
l’enllumenat públic del polígon industrial de Celrà, a fi de substituir les lluminàries actuals 
per noves lluminàries amb tecnologia LED i amb una potència total no superior als 50 W per 



punt de llum en els vials principals, a 20W en els carrers secundaris i 100W en els dos 
projectors de zona d'aparcament.    
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació del contracte per a la 
instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic del polígon industrial de Celrà, mitjançant 
procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació. 
 
Tercer. Obrir la convocatòria de licitació del contracte de subministrament, mitjançant 
procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), fent avinent que durant el termini de 15 
dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’anunci del contracte al BOP de 
Girona es poden presentar les ofertes. L’anunci també es publicarà al tauler d’anuncis de la 
corporació i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart. Autoritzar la despesa, per l’import de 74.133,00 euros IVA exclòs (89.700,93 
euros IVA inclòs), de la qual ja hi ha consignació pressupostària en l’aplicació 
80.1650.63300 “Millores enllumenat públic”. 
 
Cinquè. Facultar l' alcalde perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la 
tramitació i l'execució d'aquest acord. 

 
 
4. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament: modificació i adaptació 
del parc infantil de la Plaça de les Monges del municipi de Celrà. 

 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà modificar i adaptar a les necessitats actuals el parc 
infantil situat a l’espai anomenat Pati o Plaça de les Monges de Celrà, situat entre el carrer 
Muralla i la Pujada d’en Prat, per la qual cosa s'han d’adquirir diversos jocs infantils per a ser 
instal·lats en aquest espai.  
 
El cap de serveis municipals ha emès informe proposant la contractació per a la modificació i 
adaptació del parc a favor de l'empresa Happyludic playground and urban equipment, S.L.  
 
El present contracte mixt de subministrament (adquisició dels diferents jocs infantils) i de 
serveis (instal·lació dels mateixos) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 i 290 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, i de conformitat amb el que disposa el 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, 
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 i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic; 
 
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 l’adopció del següent 

 
 
 



A C O R D  
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a la modificació del parc 
infantil de l'anomenada plaça de les Monges de Celrà, a favor de l’empresa Happyludic 
playground and urban equipment, S.L., amb NIF (...) i domicili al camí Fontseré, Nau4 de 
08510 Les Masies de Roda (Barcelona), per un import total 5.369,00 Euros, IVA exclòs 
(6.496,49 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1500.60925 “Mobiliari 
urbà” del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Happyludic playground and urban equipment, S.L., i 
comunicar a l’adjudicatària que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva 
execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del mateix a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.  

 
 
CONVENIS 
 
5. Aprovació d’un conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball.  

 
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 de 
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball amb l'Institut Obert de 
Catalunya, 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: del 29 de març de 2016 fins el 30 de juny de 2016, realitzant un 
total de 383 hores 
Horari: de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:00 i de 14:00 a 16:00 hores  
Lloc de realització de les pràctiques: escola bressol municipal Trapelles 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 col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 
entre l'Institut Obert de Catalunya, l’Ajuntament de Celrà i la Sra. (...), alumna de l'IOC, 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 l'Institut Obert de Catalunya. 

 
PERSONAL 
 
6. Convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, 



d’una plaça vacant de netejador/a de la via pública.  
 
És necessari procedir a la convocatòria pública de la plaça vacant de netejador/a de la via 
pública per a la contractació laboral temporal, modalitat del contracte: interinitat, fins que la 
plaça quedi coberta en propietat.   
 
Ha emès informe el cap de serveis de manteniment de territori, mitjançant el qual es posa 
de manifest la necessitat de cobrir de manera urgent la plaça. 
 
Ha emès informe el Secretari de la Corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur a 
terme per a la contractació laboral temporal de la plaça vacant de netejador/a de la via 
pública. 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, el Real Decreto Legislativi 5/2015, de 30 d'octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, i vistos els articles 88 i següents 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei 
dels ens locals, article 286 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, article  46 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
En base a aquests antecedents, aquesta Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Declarar que les funcions de neteja viària afecten al funcionament d’un servei 
públic essencial, en virtut del que disposa l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Segon.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció, mitjançant el 
sistema de concurs-oposició, d’una plaça vacant de netejador/a de la via pública per accés 
lliure, per a la contractació laboral temporal, modalitat del contracte: interinitat, fins que la 
plaça quedi coberta en propietat. 
La cobertura definitiva d’aquesta plaça s’ajustarà a les restriccions establertes en la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i en les 
futures lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Tercer.- Procedir a donar publicitat a les esmentades bases i a la convocatòria de les 
esmentades places, al BOP de Girona, a on es publicarà íntegrament aquestes bases, i un 
extracte de l’ anunci de la convocatòria al DOGC i al Tauler d’anuncis de la Corporació.  

 
 
7. Aprovació de diverses retribucions complementàries. 

 
1. La Sra. (...), del dia 1 al 8 de març de 2016, ha exercit de personal de suport a 
l'escola bressol Trapelles de Celrà, en substitució de l'educadora (...) que es trobava 
alhora substituint a la Sra. (...), de baixa per malaltia, realitzant la Sra. (...) un total de 
9 hores.  
 
El regidor de Règim Interior de l'Ajuntament de Celrà proposa el pagament, en concepte de 
complement de productivitat, per l'import total de 96,93€ a favor de la Sra. (...). 
 
2. La Sra. (...), conserge del pavelló municipal d’esports de Celrà, va presentar la baixa per 
malaltia comunica amb una durada estimada de 30 dies. Durant la seva absència la Sra. 



(...), treballadora de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat tasques de conserge del pavelló 
d’esports des del dia 10 de febrer al 13 de març de 2016, realitzant un total de 34 hores. 
 
El regidor de Règim Interior de l'Ajuntament de Celrà proposa el pagament d’un 
complement de productivitat per dur a terme aquestes tasques per l'import total de 
585,14 euros a favor de la Sra. (...). 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
96,93 euros a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, per la 
substitució de la Sra. (...), quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de març.   
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 Gratificacions 
escoles bressol del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
585,14 euros a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, per la 
substitució de la Sra. (...), quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de març.   
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions 
personal esports del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
8. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau.  
 
9. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
10. Precs i preguntes. 
 
No s’escau.  
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
9:25 hores. De tot el qual, jo, com a secretari, dono fe. 
 
 
 
 


	A C O R D

