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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 15/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:40 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 18 de juliol 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, la secretària general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
REGIDORS/ES ABSENTS 
 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteix com a oient la Sra. Mercè Amich Vidal, regidora delegada 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 Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 
de juliol de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 de 
juliol de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
2. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la dinamització del local jove. 
 
 



ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà té interès en contractar un/a professional per tal de dinamitzar el 
local jove: és un espai de lleure alternatiu a aquells joves que no tenen espais de lleure 
educatius o bé es troben a les tardes pels carrers i places del poble, amb la finalitat de 
proporcionar a aquests joves un espai on puguin desenvolupar activitats de lleure i crear 
espais d’educació des d’una vessant d’habilitats per la vida a través d’un espai fix i adequat i 
amb el suport d’un/a professional del sector educatiu. Aquest servei es realitzarà durant el 
curs escolar 2016-2017, del 3 d’octubre al 15 de desembre de 2016 i del dia 9 de gener al 
15 de juny de 2017, de dilluns a dimecres de les 16 a les 19 hores, els dimarts de 12.30 a 
12.55 h i els divendres de 10 a 11h.  
 
2. En data 5 de juliol de 2016 la tècnica de joventut ha emès un informe proposant la 
contractació de l’empresa A.A.B. amb NIF (...), per què presti el servei per a la dinamització 
del local jove durant el curs 2016-2017, des del dia del 3 d’octubre al 15 de desembre de 
2016 i del dia 9 de gener al 15 de juny de 2017. 
 
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 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. 
 
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 dinamitzar el local jove durant el curs 
2016-2017 a favor de l’empresa A.A.B. (Tic tac Educació, lleure i esports), amb NIF (...) i 
domicili al carrer Pins d’en Ros, Edifici Portlligat local 12, amb una previsió de 255 hores, per 
un import total de 4.447,20 euros, IVA exclòs (5.381,11 euros, IVA inclòs). 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fiscalitzades per la 
intervenció 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. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
50.3240.22799 “Formació de joves”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2016 i la corresponent per a l’exercici 2017.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i comunicar-li que el mateix perfecciona el 
contracte. L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc a partir del dia 3 d’octubre de 2016. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
 
 



3. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la realització de l’aula 
d’estudi curs 2016-2017 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà té interès en contractar un/a professional per tal de dinamitzar el 
servei d’aula d’estudi, que es realitzarà durant el curs escolar 2016-2017, del 3 d’octubre al 
15 de desembre de 2016 i del dia 9 de gener al 15 de juny de 2017, amb la finalitat d’oferir 
un espai i un suport a l’alumnat de Celrà que cursa Educació Secundària Obligatòria per tal 
que puguin fer els deures i altres tasques escolars. Concretament, el servei s’oferirà de 
dilluns a dijous de les 16.00 a les 17.30 hores.  
 
2. En data 5 de juliol de 2016 la tècnica de joventut ha emès un informe proposant la 
contractació de la cooperativa SMartIb, amb NIF (...), per al desenvolupament i dinamització 
de l’Aula d’estudi 2016-2017.  
 
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 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. 
 
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 desenvolupar i dinamitzar l’aula 
d’estudi durant el curs 2016-2017 a favor de la cooperativa SMartIb –Smart Ibérica de 
Impulso Empresarial Sociedad Cooperativa Andaluza, amb NIF (...) i domicili a la Carretera 
Carmona, 40, local 2 de 41008 Sevilla, amb una previsió de 187,50 hores a 16 Euros/hora 
(IVA exclòs), per un import total de 3.000,00 euros, IVA exclòs. 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fiscalitzades per la 
intervenció 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. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
50.3371.22799 “Aula d’estudi”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2016 i la 
corresponent per a l’exercici 2017.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i comunicar-li que el mateix perfecciona el 
contracte. L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc a partir del dia 3 d’octubre de 2016 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
 



4. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte bàsic 
i executiu d’una edificació auxiliar per a la zona esportiva. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l'Ajuntament de Celrà la construcció d’una edificació auxiliar a la zona 
esportiva de Celrà, al carrer Pins d’en Ros, amb la finalitat que les entitats esportives que 
utilitzen aquest espai disposin d’una sala polivalent per a les seves activitats i una zona de 
dutxes i vestidors. Amb aquesta finalitat, és necessària la redacció del corresponent projecte 
bàsic i executiu de l’obra a realitzar.  
 
L’arquitecta de l’estudi ARQuilibra, Sra. M.V., ha presentat pressupost a l’Ajuntament de 
Celrà per un import de 6.855,00 euros IVA exclòs, que inclou la redacció dels projectes bàsic 
i executiu, la direcció d’obra d’aquesta edificació auxiliar, així com  l’estudi de seguretat i 
salut. 
 
En data 14 de juliol l’àrea d’urbanisme ha emès informe proposant l’adjudicació d’una 
contracte menor de serveis per a la redacció dels projectes bàsic i executiu d’una edificació 
auxiliar a la zona esportiva de Celrà a favor de l’arquitecta M.V.B., de l’estudi ARQuilibra, 
amb NIF núm. (...) per un import de 6.855,00 euros IVA exclòs (8.294,55 euros 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 12 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. 
 
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 local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’arquitecta M.V.B., de l’estudi ARQuilibra, amb NIF núm. (...) i 
domicili al c/Just Puig, edifici Portlligat, local 1 de Celrà, el contracte menor de serveis per a 
la redacció dels projectes bàsic i executiu i la direcció d’obra d’una edificació auxiliar a la 
zona esportiva de Celrà, per l’import de 6.855,00 euros IVA exclòs (8.294,55 euros IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.9331.62200 “Millores instal·lacions esportives”, 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, pels serveis efectivament prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, 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. 

 



5. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte del 
parc dels sentits de la Torre de Celrà (parc infantil) i projecte de museïtzació del 
bosc i de l’aigua del Ter. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l'Ajuntament de Celrà desenvolupar a la Torre Desvern de Celrà el Parc de 
la Torre de Celrà, del Ter a les Gavarres. Amb aquesta finalitat, en data 29 d’abril de 2016 
l’Ajuntament de Celrà va presentar sol·licitud per a concórrer a la convocatòria de la 
Diputació de Girona (publicada al BOP número 61 de data 31 de març de 2016) per a la 
selecció i cofinançament de projectes per tal de ser presentats a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, concretament per a l’Eix 6, operació 2.b) Actuacions en equipaments de titularitat 
o gestió municipal per a la informació, difusió, interpretació o educació ambiental del 
patrimoni  natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació, per a la 
creació del centre d’interpretació Ter-Gavarres: Parc de la Torre de Celrà, del Ter a les 
Gavarres. Aquest projecte ha estat seleccionat per a ser cofinançat en l’esmentada 
convocatòria, segons resolució del president de la Diputació de Girona, notificada el dia 8 de 
juliol de 2016. 
 
Per a portar a terme aquesta iniciativa cal la redacció dels projectes de les actuacions a 
executar. 
 
2. L’empresa C2 Arq servei d’arquitectura i aparellador S.C.P., sota el nom comercial de LAV-
laboratori d’arquitectura i vida, que va participar en el document de plantejament del parc 
de la Torre presentat a la Diputació de Girona, ha presentat oferta econòmica per a la 
redacció del projecte del Parc dels Sentits (parc infantil), inclou avantprojecte, projecte i 
supervisió de l’execució, així com la direcció d’obra, i la museïtzació del bosc i l’aigua Ter 
(inclou avantprojecte, projecte bàsic i executiu i la direcció d’obra). 

 
3. En data 14 de juliol de 2016 l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament proposa adjudicar el 
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte del Parc dels Sentits (parc infantil), 
i la museïtzació del bosc i l’aigua Ter a favor de l’empresa C2 Arq servei d’arquitectura i 
aparellador S.C.P., amb NIF núm. (...) per un import de 9.450,00 euros IVA exclòs 
(11.434,50 euros 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 12 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. 
 
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 local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de ’empresa C2 Arq servei d’arquitectura i aparellador S.C.P., 
amb NIF núm. (...) i domicili a l’Avinguda Jaume I, 44, Entr.2B de 17001 Girona, el 
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte del Parc dels Sentits (parc infantil), 
i la museïtzació del bosc i l’aigua Ter, per l’import de 9.450,00 euros IVA exclòs (11.434,50 



euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada, i que respon als treballs 
següents: 

• Projecte del parc dels sentits de la Torre de Celrà: inclou avantprojecte,  projecte 
per a la seva realització i supervisió de l’execució: 5.050,00 euros, IVA exclòs 

• Direcció d’obra del projecte del parc dels sentits de la Torre de Celrà: 900,00 
euros, IVA exclòs 

• Museïtzació del bosc i de l’aigua Ter: inclou avantprojecte, projecte bàsic i 
executiu, direcció d’obra, el projecte de museïtzació definirà els elements que conformen 
els espais museístics del Ter-Gavarres. No inclou l’elaboració del material divulgatiu de 
l’espai museístic: 3.500,00 euros, IVA exclòs 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1510.64000 “Projectes tècnics”, 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, pels serveis efectivament prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, 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 del contracte menor de serveis per al subministrament d’una 
cuina forn vertical i material accessori de la cuina de l’escola de l’Aulet. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adquirir una nova cuina forn vertical i material 
accessori divers per a la cuina de l’Escola L’Aulet de Celrà.  
 
2. L’arquitecte de l’Ajuntament de Celrà ha emès un informe proposant l’adjudicació del 
contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’una cuina, forn i complements per 
l’Escola L’Aulet, a favor l’empresa Cafetec, S.L.U., amb NIF (...), per un import de 10.730,00 
euros, IVA exclòs (12.983,30 euros, IVA inclòs). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, de conformitat amb 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 l’adquisició d’una cuina, 
forn i complements per l’Escola L’Aulet a favor l’empresa Cafetec, S.L.U., amb domicili a la 
Ctra. Figueres, 14 i 16 de 17820 Banyoles i NIF (...), per un import de 10.730,00 euros, IVA 
exclòs (12.983,30 euros, IVA inclòs), d’acord amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 76.9330.62200 
‘Adequació equipaments ensenyament’ 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 l’empresa adjudicatària i comunicar-li 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.  

 
7. Adjudicació del contracte administratiu per a la instal·lació elèctrica a 
l’enllumenat públic del Polígon Industrial de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2016 es va aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars per 
contractar la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic del Polígon Industrial de Celrà. 
Simultàniament, es va anunciar la convocatòria mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació i es va publicar al BOP de Girona número 
68, d’11 d’abril de 2016, al tauler d’anuncis i al perfil del contractant de la corporació, i es va 
obrir el procediment per adjudicar aquest contracte de subministrament.  
 
2. De conformitat amb la clàusula dotzena, les ofertes s’havien de lliurar a Secretaria en el 
termini de 15 dies naturals a comptar de la publicació oficial de l’anunci de licitació. És a dir, 
fins al dia 26 d’abril de 2016. 
 
3. Van presentar les seves ofertes les empreses següents: 
 

Número Empresa Data entrada 
Registre 
entrada 

1 HERRERO GRUP SCP 25/4/16 1672 
2 ILUMINACIONES FUTURAS DE LED SL “ 1678 
3 RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL 26/4/16 1693 
4 SICE SA “ 1697 
5 JJMC SITEL SL “ 1700 
6 EMELEC SL “ 1702 
7 SECE SA  “ 1703 
8 AGLOMERATS GIRONA SA “ 1704 
9 MUNTATGES LLEIDA SA “ 1705 
10 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL “ 1706 
11 PRODAISA “ 1707 
12 ENDESA INGENIERIA SLU “ 1708 
13 ISTEM SLU “ 1716 
14 JR RIBAS ELECTRICITAT SL “ 1717 
15 LED QUALITY LUX SL “ 1718 



16 OSG SERVEIS GRUP SLU “ 1719 
17 ETRA BONAL SA “ 1720 
18 SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGES SA “ 1721 

 
4. En data 27 d’abril de 2016 es va obrir el sobre A – Documentació administrativa. La 
clàusula 13.2.1 del Plec de clàusules administratives particulars recull que, d’acord amb 
l’article 146.4 del TRLCSP, l’aportació inicial de la documentació acreditativa dels requisits de 
capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament es substituirà per una 
declaració responsable del licitador (annex 1). 
Un cop obert el sobre A, es comprova que totes les empreses presenten la declaració 
responsable esmentada excepte l’empresa Aglomerats Girona SA, i se la requereix perquè en 
el termini de tres dies hàbils, concretament fins al dia 2 de maig de 2016 (de 8.30 h a 14.30 
h i de 16.30 h a 19 h) esmeni aquest defecte per no quedar exclosa del procediment.    
 
5. En data 29 d’abril de 2016 (registre d’entrada municipal número 1755) l’empresa 
Aglomerats Girona SA aporta la declaració responsable (annex 1) i, per tant, és admesa en 
el procediment.  
 
6. En data 3 de maig de 2016 la mesa de contractació es reuneix per obrir el sobre B, titulat 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, i un 
cop revisada la documentació, la valoració de les empreses és la següent: 

 

oferta econòmica any més garantia punt llum addicional ORDRE 
màxim 10 punts (2 punt any) (1 punt/llum addicional) CLASSIF.

10 punts 30 punts
67.000,00 €

7,97

61.530,39 €

8,68

70.426,35 €

7,58

62.864,64 €

8,50

65.148,00 €

8,20

60.265,32 €

8,86

53.418,29 €

10

66.719,70 €

8,01

55.445,00 €

9,63

70.426,35 €

7,58

69.500,00 €

7,69

72.835,67 €

7,33

67.481,40 €

7,92

70.598,00 €

7,57

57.612,93 €

9,27

72.865,36 €

7,33

67.783,00 €

7,88

66.719,00 €          
8,01

TOTAL

millores addicionals

empreses

0

10

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

2

0

0

10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

8

30

30

30

30

HERRERO GRUP SCP

ILUMINACIONES FUTURAS DE LED SL

RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL

SICE

JJMC SITEL SL

EMELEC SL

SECE 

AGLOMERATS GIRONA SA

MUNTATGES LLEIDA SA

JORDI RIERA SL

PRODAISA

ENDESA INGENIERIA SLU

ISTEM SLU

JR RIBAS ELECTRICITAT SL

LED QUALITY LUX SL

OSG SERVEIS GRUP SLU

ETRA BONAL SA

SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGES SA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

37,97

48,68

37,58

38,50

38,20

48,86

50,00

48,01

49,63

47,58

47,69

47,33

39,92

15,57

39,27

47,33

47,88

48,01

2

8

7

9

9

14

4

15

12

13

3

1

5

10

16

11

6

5

criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 50 punts)

 
 
 
 



Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 
Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, sent aquesta la 
següent:  

1. Sece SA  
2. Muntatges Lleida SA 
3. Emelec SL 
4. Iluminaciones Futuras de Led SL 
5. Aglomerats Girona SA 
5. Serveis Instal·lacions i Muntatges SA 
6. Etra Bonal SA 
7. Prodaisa 
8. Jordi Riera SL 
9. Endesa Ingeniería SLU 
9. OSG Serveis Grup SLU 

10. Istem SLU 
11. Led Quality Lux SL 
12. Sice 
13. JJMC Sitel SL 
14. Herrero Grup SCP 
15. Riemar Projectes i Instal·lacions SL 
16. JR Electricitat SL 

 
Segon. Requerir a l’empresa Sece SA per tal que presenti la documentació 
justificativa  corresponent perquè en el termini de deu dies hàbils es pugui 
determinar si, efectivament, és anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure del 
procediment o, pel contrari, l’oferta és correcte.  

 
7. En data 4 de maig de 2016, registre de sortida municipal número 675, es va requerir a 
SECE, S.A. per a què, en el termini de deu dies hàbils, presentés la documentació 
justificativa per a poder determinar si l’oferta presentada era anormal o desproporcionada, o 
correcta. 
 
8. En data 11 de maig de 2016, registre d’entrada municipal número 1.904, SECE, S.A. 
presenta documentació diversa en resposta al requeriment efectuat per l’Ajuntament. 
 
9. En data 13 de maig de 2016 el tècnic de serveis municipals emet informe valorant la 
documentació presentada per l’empresa, determinant que és correcta i que l’oferta en 
termes econòmics i d’instal·lació és viable, quedant condicionada al rendiment i 
característiques tècniques de la lluminària proposada. 
 
10. En data 19 de maig de 2016, registre de sortida municipal número 779, es requereix a 
l’empresa SECE, S.A. per a què presenti, en el termini de deu dies hàbils, la documentació 
prevista en el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte. 
 
11. En data 26 de maig de 2016, registre d’entrada municipal número 2118, i en data 3 de 
juny, registre d’entrada municipal número 2263, l’empresa presenta la documentació 
requerida.  
 
12. En data 15 de juliol de 2016, el tècnic de serveis municipals emet informe relatiu a les 
mesures luxomètriques realitzades a les lluminàries instal·lades com a mostra, segons el que 
s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars que regeix la licitació per a la 
instal·lació elèctrica a l’enllumenat públic del polígon industrial de Celrà, proposades per 
l’empresa SECE, S.A., les quals donen compliment al plec de prescripcions tècniques 
particulars ja què s’ha verificat el seu rendiment lumínic amb la versió de lluminàries Philips 
model Unistreet, d’acord amb les proves realitzades i els resultats obtinguts. 
 
 
 



FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.4 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’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 25.1 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
3. Estem davant un contracte mixt de serveis (treballs d'instal·lació lluminària i d’adequació 
dels punts de llum existents) i de subministrament (adquisició de lluminàries) el qual es 
regirà per la normativa relativa als contractes de subministraments, al ser la prestació que té 
més importància des del punt de vista econòmic. El contracte administratiu de 
subministrament està tipificat als articles 9, i 290 a 300 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.  
 
4. De conformitat amb el 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. 

 
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament per a la instal·lació elèctrica a 
l’enllumenat públic del polígon industrial de Celrà a favor de l’empresa Sociedad española de 
construcciones eléctricas, S.A. (SECE, S.A.), amb domicili al carrer Rosselló i Porcel, 21, 
planta 7 de 08016 Barcelona i NIF (...) per un import de 53.418,29 euros IVA Exclòs 
(64.636,13 euros IVA inclòs) . 
 
El contracte es regirà, al marge de la normativa de referència, pel plec de clàusules 
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars i per la plica 
presentada per l’empresa adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació 
contractual.  
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
80.1650.63300 “Millores enllumenat públic”. 
 
Tercer. Citar a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats i donar compte del mateix a la Tresoreria i a 
Comptabilitat de la Corporació. 
 
Cinquè. Publicar mitjançant un anunci l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant. 



 
8. Resolució del recurs de reposició interposat contra els plecs de clàusules 
administratives particulars que regeix la licitació del contracte de serveis pel 
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de març de 2016, es van aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que 
havien de regir la licitació per contractar el servei de manteniment de l’enllumenat públic de 
Celrà.  Simultàniament, es va obrir la convocatòria per contractar pel procediment negociat 
sense publicitat (diversos criteris d’adjudicació), mitjançant invitacions a un mínim de tres 
empreses. 

 
2. Es va exposar al públic l’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives 
particulars al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de la corporació, i es va obrir el 
procediment per adjudicar el contracte. 
 
3. Es van convidar quatre empreses a participar en aquest procediment de contractació, que 
són les següents: 

 
1. Sece SA (registre d’entrada municipal número 447, de 30 de març de 2016) 
2. Proveïments d’Aigua SA (registre d’entrada municipal número 448, de 30 de març 

de 2016) 
3. Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL (registre d’entrada municipal número 

449, de 30 de març de 2016) 
4. Assa Hidràulica y Electricidad SL (registre d’entrada municipal número 450, de 30 

de març de 2016) 
 

4. D’acord amb la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars, les 
proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la recepció de la invitació escrita.   

 
5. Van presentar les seves ofertes les empreses següents: 
 

Empresa Data registre  Número registre 
Sece SA 15/4/2016 1557 
Proveïments d’Aigua SA “ 1564 
Etrabonal SA “ 1566 

 
Etrabonal SA, empresa no invitada a participar en aquest procediment negociat sense 
publicitat, va presentar la seva oferta i se li va acceptar. Aquesta solució ve avalada per 
l’Informe 33/09, d’1 de febrer de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació.  
Les empreses Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SA i Assa Hidràulica y Electricidad SL no 
varen presentar les seves ofertes. 
 
6. En data 18 d’abril de 2016, i d’acord amb la clàusula 15.1 del Plec de clàusules 
administratives particulars, es va obrir el sobre A titulat “documentació administrativa”. 
 
Un cop revisada la documentació del sobre A de les tres empreses, es comprova que totes 
adjunten la declaració responsable conforme compleixen les condicions establertes legalment 
per contractar amb l’Ajuntament (annex 1).  
 
7. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig de 2016, s’adopta l’acord 
següent: 

 
Primer. Aprovar la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars que 
ha de regir la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de 



l’enllumenat públic del municipi de Celrà, aprovat en sessió del dia 7 de març de 
2016 per la Junta de Govern Local, concretament les clàusules  2, 6, 11.2.1.5è, 12.1, 
12.2.3 i 45, en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Retornar els sobres a les empreses que han presentat la seva oferta, sobres 
A i sobres B i C. Indicar de forma expressa que els sobres B i C no han estat oberts. 
 
Tercer. Obrir novament la convocatòria per contractar, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat (diversos criteris d’adjudicació), el servei de manteniment 
de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà, mitjançant 
invitacions a les 5 empreses que ja s’havien convidat i que consten en l’expedient. 

 
8. En data 3 de juny de 2016, registre d’entrada municipal número 2273, empresa Etra 
Bonal, SA interposa recurs de reposició contra els plecs de clàusules administratives 
particulars, concretament contra un dels mitjans que s’exigeix per acreditar la solvència 
tècnica i professional indicant, a mode de resum, el següent: 
 

Que s’exclogui de la licitació la exigència del requisit de disposar de la certificació 
EMAS ja que consideren que no s’ajusta als principis de llibertat d’accés a les 
licitacions, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de 
tracte entre els candidats i que existeix una duplicitat en la exigència de solvència 
tècnica al requerir dos certificats que justifiquen aspectes mediambientals (EMAS i 
ISO 14.001), essent redundant la sol·licitud d’ambdós certificats. 
Insisteix en que ambdós certificats proposen una sistemàtica per ajudar a les 
organitzacions a gestionar i millorar la seva tasca ambiental. I que els beneficis 
addicionals que exigeix la certificació EMAS es troben duplicats per estar coberts per 
la Norma ISO 14.001, bé ja sigui no aportant una millora a l’objecte del contracte als 
efectes d’acreditar solvència, pel que no resulten més beneficiosos per l’òrgan de 
contractació ja que no garanteixen una millor execució del contractista per quedar 
aquesta acreditada amb l’aportació de la norma ISO 14.001, sinó que contemplen el 
tot cas una millora a benefici únic de l’empresa. 

 
Fer constar que aquest mitjà per acreditar la solvència tècnica i professional és l’únic que 
s’ha mantingut en els mateixos termes que com estava contemplat en els plecs de clàusules 
administratives particulars aprovats en la sessió del dia 7 de març de 2016. 
  
9. Ha emès informe el cap de l’àrea de serveis públics municipals indicant que (...) el 
Reglament CE 761/2001 va establir que qualsevol organització i empresa per petita que sigui 
és pugui adherir i registrar com a Centre al sistema EMAS. Que l’Ajuntament de Celrà té com 
a objectiu l’aplicació de les mesures i normes més estrictes en matèria mediambiental i és 
especialment sensible en la preservació del territori, evitant qualsevol pràctica que pugui 
implicar alguna contaminació o desídia en la preservació del medi ambient i que la mateixa 
norma permet a qualsevol empresa per petita que sigui, la seva adhesió i registre, per tant, 
no es pot al·legar que aquesta mesura sigui discriminatòria per a ningú (...). 
 
10. He emès informe la Secretària de la Corporació el qual es transcriu a continuació i que 
serveix de motivació a aquest acord: 
 

(...) 
 
Primer. La legislació aplicable està composta pels textos legals següents: 

 
 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes de sector públic.  
 Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP): art. 25.1 
paràgraf 1r (DT 4a del TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP). 

 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 (RPLCSP). 



 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’ha habilitat el 
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos. 

 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) 
(en allò que no s’oposi al TRLCSP i al RPLCSP). 

 Llei  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de règim local 
 Real  decret  legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s'aprova el text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
 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 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals 
 
Segon. Solvència tècnica ambiental 
 
Després d’estudiar diversos dictàmens i consultes dels diversos òrgans consultius es 
pot arribar a la conclusió de que els certificats ISO 14001 i EMAS se sol·liciten de 
manera alternativa. És a dir, tot i que no hi ha cap dictamen que es pronuncii en el 
sentit de considerar duplicitat l’exigir conjuntament els dos certificats qui subscriu 
entén que existeix aquesta duplicitat. 
 
Aquesta qüestió ha estat abordada per la Comissió Europea en una comunicació 
interpretativa de 4 de juliol de 2001 titulada “Sobre la legislació comunitària de 
contractes públics i les possibilitats d’integrar els aspectes relacionats amb el medi 
ambient en la contractació pública”, COM /2001) 274 final (d’ara endavant, la 
Comunicació). 
 
L’aspecte que mereix especial atenció, per l’assumpte que ens ocupa, és el 
requeriment que els licitadors actuïn en el marc d’un sistema de gestió 
mediambiental. Aquests sistemes, com afirma la Comissió, es van establir mitjançant 
una norma internacional (ISO 14001) i en virtut d’un Reglament CE (EMAS). És un 
sistema de caràcter voluntari i l’objectiu del qual és obtenir de les empreses i 
entitats el compromís d’avaluar i gestionar les conseqüències de la seva activitat si 
repercuteixen en el medi ambient. 
 
Els certificats EMAS poden ser considerats com acreditadors de solvència tècnica de 
l’empresa. Conclou la comunicació que el registre en l’EMAS servirà com a justificant 
quan els elements del programa i de sistema de gestió mediambientals d’una 
empresa o entitat puguin considerar-se equivalents a un o diversos mitjans 
d’acreditació de la capacitat tècnica d’una empresa. La comunicació recorda que no 
poden rebutjar-se altres certificats acreditatius com l’ISO 14001 o qualsevol altre 
justificant. 
 
La Directiva 2014/24/UE i l’anterior Directiva 2004/18/CE integra les exigències de la 
protecció del medi ambient en l’àmbit dels contractes públics, amb l’objectiu de 
fomentar un desenvolupament sostenible. 
 
L’Informe 5/2002, de 17 de setembre, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat de Madrid, sobre el projecte de Decret pel qual 
s’estableix el procediment per l’aplicació en la Comunitat de Madrid del Reglament 
(CE) 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es permet que les 
organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de Gestió 
i auditoria mediambientals (EMAS), conclou el següent: 
 

El text ha de recollir amb la deguda precisió els criteris de la comunicació 
interpretativa de la Comissió Europea, de 4 de juliol de 2001, sobre legislació 
comunitària de contractes públics i les possibilitats d’integrar aspectes 



mediambientals en la contractació pública, i en conseqüència incloure, en el 
segon paràgraf de l’article 15 del projecte de Decret, l’acreditació de la 
solvència mitjançant certificació de l’EMAS sense perjudici de l’admissió 
d’altres certificats com pot ésser l’ISO 14001, o qualsevol altre justificant. 
 

En el mateix sentit l’Acord 2/2004, de 30 de desembre, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Comunitat de Madrid, relatiu a la inclusió de notes 
aclaratòries al peu de pàgina en els models de plecs de clàusules administratives 
particulars de general aplicació aprovats per la Junta Consultiva de contractació 
administrativa, acorda incloure el text següent: 
 

De conformitat amb la Comunicació Interpretativa de la Comissió Europea de 
4 de juliol de 2001, i l’Informe 5/2002, de 17 de setembre, de la JCCA de la 
Comunitat de Madrid, per a l’acreditació de la solvència tècnica podrà 
prendre’s en consideració que els licitadors disposin d’un sistema de gestió i 
auditoria mediambiental sempre que els elements del mateix puguin 
considerar-se equivalents a un o varis dels mitjans d’acreditació de la 
capacitat tècnica. Aquesta acreditació podrà realitzar-se mitjançant 
certificació d’inscripció en el sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambiental (EMAS), certificat ISO 14001 o qualsevol altre justificant. 

 
Com pot comprovar-se els dictàmens sempre donen la opció de sol·licitar un o altre 
certificat i, per a qui subscriu aquest informe, entén que la sol·licitud dels dos 
conjuntament incorre en duplicitat, i per tant hauria d’estimar-se parcialment el 
recurs de reposició interposat. 

 
 (...) 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, la interposició de 
qualsevol recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, excepte en els casos que una 
disposició estableixi el contrari o l’òrgan de contractació ho consideri.  
 
2. L’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú disposa que l’acceptació 
d’informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s’incorporin al text de la 
mateixa. 
 
3. Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 58, 109 i 113 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
4. 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Etra Bonal, SA contra els 
plecs de clàusules administratives particulars, que regeix la licitació del servei de 
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà, concretament 
contra el mitjà d’acreditació del compliment de normes de qualitat i de gestió mediambiental 
que s’exigeix per acreditar la solvència tècnica i professional, i en virtut de la seva estimació 
parcial aquest queda redactat de la manera següent: 
 



. Disposar de la certificació d’inscripció en el sistema comunitari de gestió i auditoria 
mediambiental (EMAS), sense perjudici de l’admissió d’altres certificats com pot 
ésser el certificat ISO 14001 o qualsevol altre justificant. 

 
Segon. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat la seva oferta i procedir a 
l’examen de la documentació i de les proposicions presentades. 

 
EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
 
9· Correcció d’errada material en l’acord d’aprovació de la pròrroga del conveni 
formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt per a l’autorització d’ús dels 13 horts cedits. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió de Junta de Govern local de data 6 de juny de 2016 es va aprovar la pròrroga del 
conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social del Gironès-
Salt per a l'autorització d'ús dels 13 horts municipals de Celrà, des del dia 3 de juny de 2016 
fins al dia 3 de juny de 2017. En la part expositiva d’aquest acord, s’esmentaven els horts 
objecte de pròrroga: els sis horts de propietat municipal posats a disposició del Consorci 
(números 1, 2, 3, 10, 11 i 12), i els set horts de propietat municipal més posats a disposició 
amb posterioritat (números 4 ,5 ,7 ,16, 23, 24 i 29).  
 
S’ha detectat una errada material en la numeració dels horts objecte de pròrroga, que s’ha 
de corregir en el sentit que allà a on diu: números 4 ,5 ,7 ,16, 23, 24 i 29, ha de dir: 
números 4 ,5 ,7 , 8, 9, 16 i 17. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el qual preveu que les 
Administracions Públiques podran en qualsevol moment rectificar els errors materials 
existents en els seus actes. 
 
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. Rectificar l’error detectat en la numeració dels horts posats a disposició del 
Consorci, i que consta en l’acord de la Junta de Govern local del dia 6 de juny de 2016, 
relatiu a la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, en el sentit que allà a on diu: números 4 ,5 ,7 ,16, 23, 24 i 29, 
ha de dir: números 4 ,5 ,7 , 8, 9, 16 i 17.       
 
Segon. Comunicar el present acord al Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt.  

 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 
10. Atorgament d’una subvenció a favor de l’AMIPA de l’escola bressol municipal 
Trapelles per l’organització de la festa de final del curs 2015-2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Com cada any, les AMIPA de les escoles bressol municipals Trapelles i Gínjols organitzen la 
Festa de Fi de Curs amb jocs i activitats per infants i famílies. 
 
Enguany, l’AMIPA Trapelles conjuntament amb l’equip d’escola, ha organitzat una festa que 



es va realitzar en data 1 de juliol de 2016. 
 
2. En data 11 de juliol de 2016, registre municipal d’entrada 2786, l’AMIPA Trapelles ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per sufragar la despesa derivada de la realització de 
l’espectacle d’animació infantil a càrrec del grup musical “La Banda Balca”. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, s’adjunta un certificat de la secretària de l’entitat 
acreditatiu del cost d’aquest  l’espectacle; conforme la subvenció que es demana a 
l’ajuntament es destinarà a sufragar aquest cost i conforme l’AMIPA no ha rebut cap altra 
subvenció per a la mateixa finalitat. 
 
També adjunten una factura a nom de l’AMIPA Trapelles de l’empresa que va realitzar 
l’espectacle per import total de 250 euros. 
 
3. En data 14 de juliol de 2016, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió de 
subvenció per import de 250 euros a favor de l’AMIPA de l’escola Bressol Trapelles de Celrà, 
per tal de sufragar part de la despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 
2015-2016, concretament, per la contractació d’un espectacle d’animació infantil de cançons 
i danses. 
  
4. Ha emès informe la Secretària de la corporació, en data 15 de juliol 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
250 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles amb NIF (...) i amb 
domicili, a efectes de notificacions, al C/Germans Sàbat, núm. 60, de Celrà, a fi de sufragar 
part de la despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 2015-2016. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3233 48000 
“Aportació AMIPA EB Trapelles” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2016. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
 
 
 



11· Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació casal de la gent gran Can 
Ponac per al servei de cafeteria, primer semestre de 2016. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de 
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans 
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i 
manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives. 
 
Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador. 
 
En data 3 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran “Can 
Ponac” van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció 
màxima anual de 4.000€ amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la dinamització 
del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a aquesta 
activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquest servei”. 
 
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni 
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent 
a tots els efectes. 
 
2. En data 13 de  juliol de 2016, registre d’entrada municipal 2824, l’Associació Casal de la 
Gent Gran “Can Ponac” ha sol·licitat que se’ls concedeixi una primera part d’aquesta 
subvenció per import de 2.762,18 euros en concepte de despeses no sufragades amb els 
ingressos obtinguts del servei, durant el primer semestre del 2016.            
 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta la documentació detallada de l’estat de 
comptes relatiu al servei de cafeteria interna i menjador durant el primer semestre del 2016 
que reflecteix que l’import de despesa no sufragada amb els ingressos de l’activitat, 
correspon a 2.762,18 euros. 
 
 
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una una subvenció per import 
de 2.762,18 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF (...) 
i amb domicili a efectes de notificacions al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, a fi de sufragar les 
despeses generades per la prestació del servei de cafeteria interna i menjador per als socis 
corresponents al primer semestre de l’exercici 2016 i no cobertes amb els ingressos 
obtinguts per la pròpia activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3372.48000 
“Aportacions Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per 



a l’ any 2016. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
12. Atorgament ajuts a famílies per a la realització del casal d’estiu 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
                            
1. En sessió plenària del dia 9 de febrer de 2016 es van aprovar les bases  que regeixen 
l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida amb 
fills que participen en els casals d’estiu que s’organitzen l’any 2016 (BOP núm. 57, de 23 de 
març de 2016). 
 
2. En data 29 de juny de 2016 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta de 
resolució amb el detall de les persones beneficiàries amb indicació de la puntuació obtinguda 
en cada cas d’acord amb els criteris que consten en l’article 8 de les bases reguladores 
 
3. En data 14 de juliol de 2016, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 
d’una subvenció per import total de 3.990 euros a favor de les entitats organitzadores dels 
Casals d’estiu 2016 indicant el repartiment d’aquest import entre les entitats i amb el detall 
dels infants beneficiaris i els imports dels ajuts corresponents a cada cas. 
 
 
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 i les bases que regeixen l’atorgament d’aquests ajuts; 
 
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 3.990 euros a favor de les entitats 
organitzadores de casals d’estiu 2016, amb la finalitat de reduir el cost de la inscripció  dels 
infants beneficiaris de beca, tal com es detalla a continuació: 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (...) i domicili a la carretera de Juià, 88 

de Celrà: 2.885 euros a destinar a 34 infants beneficiaris. 
- UCE CELRÀ amb CIF (...) i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 120 euros a 

destinar a 2 infants beneficiaris. 
- A.A.B. amb NIF (...) i amb domicili al carrer Mary Santpere 1, Baixos B de Celrà: 65 

euros a destinar a 1 infants beneficiaris. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (...) i amb domicili al C/ Pins d’en Ros s/n de Celrà: 130 

euros a destinar a 1 infant beneficiari. 



- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions C/ Pins d’en 
Ros s/n de Celrà:  200 euros a destinar a 2 infants beneficiaris 

- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del servei del casalet d’escola 
Bressol de 5 infants beneficiaris  per un import total equivalent a 450 € i minorar la 
quota del servei de Casal Artístic d’1 infant beneficiari per un import total de 140 euros. 

 
Segon. Les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
inscripció als casals d’estiu dels infants que es detallen a continuació i pels imports que 
s’estableixen: 
 
BEQUES NOMINALS: 
          Nom Infant   Casal/entitat        Import ajut 

(...) 
ESPLAI    30,00 

(...) 
ESPLAI 30,00 

(...) 
ESPLAI 30,00 

(...) 
ESPLAI 15,00 

(...) 
CASALET EB 60,00 

(...) ESPLAI 15,00 
(...) 

FUTBOL 50,00 
(...) 

ESPLAI 50,00 
(...) 

ESPLAI 50,00 
(...) 

ESPLAI 50,00 
(...) 

ESPLAI 50,00 
(...) 

ESPLAI 60,00 
(...) 

TIC-TAC 65,00 
(...) 

ESPLAI 65,00 
(...) 

ESPLAI 65,00 
(...) 

ESPLAI 65,00 
(...) 

ESPLAI 70,00 
(...) 

CASALET EB  95,00 
(...) 

FUTBOL 70,00 
(...) 

PATINATGE 70,00 
(...) 

ESPLAI 75,00 
(...) 

ESPLAI 80,00 
(...) 

ESPLAI 85,00 
(...) 

ESPLAI 90,00 
(...) 

ESPLAI 90,00 
(...) 

PATINATGE 130,00 
(...) 

ESPLAI 130,00 
(...) 

CASALET EB 80,00 
(...) 

CASALET EB 80,00 



(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
CASALET EB 135,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ARTISTIC 140,00 

(...) 
RÍTMICA 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

(...) 
ESPLAI 130,00 

     Import total: 3.990 € 
 
Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
 
Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 80% de 
la subvenció concedida a cada entitat, que correspon als següents imports: 

o ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (...) i domicili a la carretera de Juià, 
88 de Celrà: 2.308 euros a destinar a 34 infants beneficiaris. 

o UCE CELRÀ amb CIF (...) i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 96 euros a 
destinar a 2 infants beneficiaris. 

o A.A.B. amb NIF (...) i amb domicili al carrer Mary Santpere 1, Baixos B de Celrà: 52 
euros a destinar a 1 infant beneficiari. 

o CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (...) i amb domicili al C/ Pins d’en Ros s/n de Celrà: 
104 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 

o CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions C/ Pins 
d’en Ros s/n de Celrà:  160 euros a destinar a 2 infants beneficiaris 

 
Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76.3260.48005 
“Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’ any 2016. 

 
Cinquè. Les entitats beneficiàries organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la 
documentació justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, 
durant el mes d’octubre de 2016. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació següent: 

• 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. 



• Una relació de l’alumnat als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de  l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família de l’alumne/a, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

• Certificat del secretari/a del centre en el que s’indiqui si s’ha obtingut altres 
subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades.  

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

 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
13. Aprovació d’uns preus públics per a la realització de diversos cursos 
organitzats per l’àrea de cultura.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà l’aprovació d’uns preus públics no 
previstos en l’ordenança número 3 per a la realització dels següents cursos organitzats per 
l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Celrà durant el curs 2016-2017:  
 

Curs Dates 

Serigrafia 
gener-març 
2017 

Ceràmica creativa oct16-juny17 

Tardes d'Art oct16-juny17 

Bijuteria ceràmica 
oct16-
gener17 

Tapís 1 dia a la setmana oct16-jun17 

Tapís 2 dies a la setmana oct16-jun17 
 
De conformitat amb l’informe emès per l’àrea de Cultura, els cursos estaran publicitats en 
diferents suports de difusió i s’ha aplicat la fórmula corresponent per a determinar el preu 
públic a aprovar.  
 
Ha emès informe l’interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència 
local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la lletra B), de l’ 
article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   



2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmic-financera que justificarà 
l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents 
i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels 
serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta de 
Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern Local 
per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança reguladora 
del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament 
de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D  

 
Primer.- Aprovar els preus públics per a la realització dels següents cursos organitzats per 
l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Celrà durant el curs 2016-2017: 
 

 

Curs Dates 
 Cost curs (IVA 

inclòs)  

Serigrafia 
gen-març 
2017 92,00 €/curs 

Ceràmica creativa oct16-juny17 52,00 €/trim 

Tardes d'Art oct16-juny17 88,00 €/trim 

Bijuteria ceràmica 
oct16-
gener17 89,00 €/curs 

Tapís 1 dia a la setmana oct16-jun17 97,00 €/trim 

Tapís 2 dies a la setmana oct16-jun17 185,00 €/trim 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
14. Retribucions complementàries.  
 

1. Les Sres. (...) i (...) van efectuar el repartiment del full informatiu de les piscines 
municipals de Celrà temporada 2016 per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat 
voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de 
treball, realitzant la meitat del municipi cadascuna, segons queda acreditat en la 
proposta del regidor d'esports de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 
125€ a cada treballadora en concepte de complement de productivitat per la tasca 
realitzada, el qual consta en l’expedient. 
 
2. Les Sres. (...) i (...) van efectuar el repartiment del quadríptic de l'EMD 2016-2017 per 
tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 



repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat del municipi cadascuna, 
segons queda acreditat en l’informe emès per la directora de l'Escola Municipal de Dansa de 
Celrà proposant el pagament de 125€ a cada treballadora en concepte de complement de 
productivitat per la tasca realitzada, el qual consta en l’expedient. 
 
3. Les Sres. (...) i (...) van efectuar el repartiment de la revista La Llera del Ter per tots 
els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat del municipi 
cadascuna, segons queda acreditat en l’informe del tècnic de noves tecnologies de 
l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 125€ a cada treballadora en concepte 
de complement de productivitat per la tasca realitzada, el qual consta en l’expedient. 
 
4. El regidor de règim intern, Josep Bartis ha emès una proposta per al pagament de 
157,39€ en concepte de complement de productivitat a favor de la Sra. (...)l, auxiliar 
administrativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, per haver realitzat tasques de suport 
com a auxiliar administrativa per a la valoració de les sol·licituds de beques d’ajudes a 
famílies per a la realització d’activitats extraescolars o casals d’estiu, colònies i sortides 
escolars, realitzant un total de 10 hores i mitja, havent realitzat voluntàriament aquestes 
tasques, fora de la seva jornada de treball. 
 
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 dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2016 i que correspon als 
conceptes següents: 

• 125,00 euros per realitzar el repartiment del quadríptic de l'EMD 2016-2017 per la 
meitat dels domicilis de Celrà,  

• 125,00 euros per realitzar el repartiment del tríptic de les piscines municipals de 
Celrà 2016 per la meitat dels domicilis de Celrà, 

 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2016, i que correspon als 
conceptes següents:  

• 125,00 euros per haver realitzat el repartiment del tríptic de les piscines 
municipals de Celrà 2016 per la meitat dels domicilis de Celrà, 

• 125,00 euros per haver realitzat el repartiment de la revista La Llera del Ter per la 
meitat dels domicilis de Celrà 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 'Gratificacions 
personal esports' del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
282,39 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar a la nòmina del mes de juliol de 2016, i que correspon als 
conceptes següents: 

• 125,00 euros, en concepte de complement de productivitat, per haver  realitzat el 
repartiment del quadríptic de l'EMD 2015-2016 per la meitat dels domicilis de Celrà 



• 157,39 euros, en concepte de complement de productivitat per haver realitzat fora 
de la seva jornada laboral tasques de valoració de les sol·licituds de beques d’ajudes a 
famílies 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 77.3260.15100 'Gratificacions 
personal escola de dansa' del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Quart.-Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
125,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2016, per haver realitzat el 
repartiment de la revista La Llera del Ter per tots els domicilis de Celrà, 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 21.1510.15100 'Gratificacions 
personal urbanisme' del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
15· Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Celrà 
per al projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària 
obligatòria del municipi.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
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. Aquesta col·laboració s’ha estat 
duent a terme durant els darrers cursos escolars. 
 
L’Institut de Celrà ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc de les 
mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Projecte Atenció a la Diversitat, 
Aula Empresa. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o 
quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 
d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva 
inclusió escolar, social i laboral. 
 
L’Ajuntament de Celrà és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 
problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar 
suport a l’institut de Celrà col·laborant en el projecte Atenció a la diversitat, per tal de donar 
una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de 
facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. L'Ajuntament de Celrà disposa de recursos 
educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los 
una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del 
municipi. 
 
Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Celrà consideren positiu optimitzar 
els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels 
alumnes del municipi. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament on s’estableixen les condicions i compromisos de les parts per 
a portar a terme el projecte atenció a la diversitat, aula empresa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, els centres docents podran desplegar 



mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes 
mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. 
Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum d’acord 
amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.  
 
2. L’article 18.7 del mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament podrà establir 
convenis amb ajuntaments, ens local si altres institucions per a la realització d’activitats fora 
del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als 
alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
3.  Per tot l’exposat, i en virtut del que disposen els articles 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Registre 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 el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Celrà per al 
projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures específiques 
d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi, 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 el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
16. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau.  
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
18. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:40 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
 


	Primer. La legislació aplicable està composta pels textos legals següents:

