
 
 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 17/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 11:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 19 de setembre 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 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde  
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del 
dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 
de setembre de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 de 
setembre de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Concessió llicència urbanística per moviments de terra i fonamentació en una 
nau industrial al Carrer Pirineus, s/n.  
 

ANTECEDENTS 
 
1. En data 26 de maig de 2016, registre d’entrada municipal núm. 2.113, el Sr. (...), en 

representació de l'empresa PROTEIN SA, sol·licita llicència urbanística per a la construcció de 
nau per a envasat i expedicions al carrer Creus, s/n de Celrà. 

 



2. En data 27 de maig de 2016, registre de sortida 879, es tramet la documentació a la 
Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 
perquè emeti informe en matèria de prevenció d’incendis. 

 
3. En data 30 de maig de 2016, registre de sortida 886, es tramet la documentació al 

Departament de Medi Ambient (OGAU) de la Generalitat de Catalunya perquè emeti informe 
en matèria de medi ambient. 

 
4. En data 17 de juny de 2016, registre d’entrada núm. 2.509, el Sr. (...), en representació de 

l'empresa PROTEIN SA, presenta documentació relativa a l’agrupació de les dues finques 
registrals. 

 
5. En data 29 de juny de 2016, registre de sortida 2.640, es tramet a l’interessat l’informe 

desfavorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Catalunya i en data 19 de juliol de 2016, registre d’entrada 2.965, el Sr. (...), 
en representació de l'empresa PROTEIN SA, presenta documentació necessària per donar 
resposta als requeriments indicats per la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya, i en data 18 d’agost de 2016, registre d’entrada 
1.299, es tramet a l’interessat l’informe favorable de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

 
6. En data 12 de setembre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 3.525, el Sr. (...), en 

representació de l'empresa PROTEIN SA, sol·licita llicència d’obres per a la realització dels 
moviments de terres i la fonamentació que forma part del projecte per a la construcció de 
nau per a envasat i expedicions al carrer Creus, s/n de Celrà. 
 

Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la Secretària 
 
FONAMENTS DE DRETS 
  
1. Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el 
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; les ordenances fiscals número 5, reguladora de l' Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

 
2. 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.  

 
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent  

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar la empresa Protein SA amb CIF núm. (...) llicència municipal per: realització 
moviment de terres i fonamentació que forma part del projecte per construcció d’una nau 
industrial per a envasat i expedicions, situat al c/ Creus s/n de Celrà, salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d' iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament.  
El transcurs d' ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat, 
produirà la caducitat de la llicència.  
El titular de la present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d' acabament de les obres i s' obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d' una manera justificada abans d' exhaurir-se els terminis 



establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent:  
 
Documentació a presentar: 
• Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
• Condicions particulars: 
• Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a la

vorera i al vial. 
• Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis

tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin a espais 
públics.  

 
Condicions generals: 
• L’objecte d’aquesta llicència urbanística és per al moviment de terres i fonamentació, la resta

d’obres contemplades al projecte per construcció d’una nau per a envasat i expedicions, situat al 
c/ Creus s/n de Celrà, donaran lloc  a la tramitació de la corresponent llicència urbanística
específica, expedient 47/2016, que no es podrà iniciar sense l’obtenció del preceptiu informe
favorable de modificació no substancial de l’activitat emès pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya (OGAU). 

• D’acord amb el que disposa l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, atès que concorren diferents autoritzacions,
la llicència urbanística que autoritza per a l’exercici de les obres i l’autorització ambiental que ha
d’atorgar l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de medi ambient per a l’inici de
l’activitat, els efectes jurídics d’aquesta llicència urbanística resten suspesos fins que l’empresa 
Protein SA hagi obtingut l’autorització ambiental esmentada. 

Per tant, no es podrà demanar cap responsabilitat de cap tipus a l’Ajuntament de Celrà, per raó
d’obres fetes abans d’haver obtingut l’autorització ambiental per part de l’òrgan competent en matèria 
de medi ambient de la Generalitat de Catalunya. 
• Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
• Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
• S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents

corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
• La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 

paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que
inicialment foren precises.  

• L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà ser
sol·licitada a part.    

• No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense prèvia
autorització.  

• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment
acabats. 

• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà” i
amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 

 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 
que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5)  
 
Base Liquidable declarada: 

127.000,00 € 
Tipus de gravamen:   3,25 % 
 
Import:                     4.127,50 € 
 
Placa Informativa                  12,00 € 
 



Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)          310,00 € 
 
TOTAL:   4.449,50 Euros  

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les 
obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
Ajuntament.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.  

 
 
3. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària titulat construcció de pista 
poliesportiva. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta Sra. Montse Llorens ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal titulat 
“Construcció de pista poliesportiva” al carrer Bòbiles, s/n de Celrà, amb un pressupost 
d’execució de 58.444,67 Euros, IVA exclòs (70.718,05 Euros, IVA inclòs). 

 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir, de data 14 de setembre de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la seva aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
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.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Construcció de 
pista poliesportiva”, redactat per l’ arquitecta Sra. Montse Llorens, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 58.444,67 Euros, IVA exclòs (70.718,05 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
4. Adjudicació contracte menors de serveis per a l’execució de les disciplines de 
dansa aèria i teles aèries.  
 

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



2.- En data 14 de setembre de 2016, la Directora-Gerent de l’escola Municipal de Dansa de 
Celrà, havent confirmat el nombre mínim d’assistència en les disciplines que tot seguit 
s’indiquen, proposa la contractació dels/les següents professionals: 
 
Nom Associació Cultural 

Estampades 
Associació d'arts Escèniques i 
Circenses Telatramas 

NIF (...) (...) 
Disciplina Dansa Aèria Teles Aèries 
Període 4/10/16 a 20/6/17 3/10/16 a 19/6/17 
Dies classe dt., dc. i dj i tallers intensius Dilluns i dijous 
Hores setmana 6h i 12h 4,25h 
Hores any 210h 136h 
Import (IVA exclòs) 7.350,00€ 4.080,00€ 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del 
contracte és de serveis. Als contractes els correspon la categoria 24 de l’Annex II 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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de DANSA 
AÈRIA, des del dia 4 d’octubre de 2016 fins al dia 20 de juny de 2017, amb una previsió de 
210,00 hores durant aquest període, a favor de  l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ESTAMPADES amb 
NIF (...) i domicili a efectes de notificacions al C/Sant Daniel, 13 esq. 17007 Girona, amb un 
cost total de 7.350,00 euros, IVA exclòs. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari 
publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa 
de Celrà pel curs 2016-2017. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de TELES 
AÈRIES, des del dia 3 d’octubre de 2016 fins al dia 19 de juny de 2016, amb una previsió de 
136,00 hores durant aquest període, a favor de l’ASSOCIACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I 
CIRCENSES TELATRAMAS amb NIF (...) i domicili a efectes de notificacions a l’Av. Països 
Catalans núm. 222 de 17820 Banyoles, amb un cost total de 4.080,00 euros, IVA exclòs. 
Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica 
l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2016-2017. 
 
Tercer. Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran prèviament validades per la Directora-Gerent de l’Escola 
Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2016 i la que correspongui de l’exercici 2017. 



 
Sisè.- Notificar aquest acord a cada un dels interessats i comunicar als adjudicataris que 
aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Setè.- Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
5. Adjudicació contracte menor d’obres per al tancament de la recepció del 
pavelló poliesportiu municipal. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà tancar l’espai obert de la recepció del pavelló 
poliesportiu municipal de Celrà. 
 
2. Han presentat pressupost les empreses següents: 

• AVB Aluminis i vidres Bisbal, S.L., per un import de 6.214,78 euros IVA exclòs 
• Windplus export, S.L., per un import de 7.430,23 euros IVA exclòs 

 
En data 12 de setembre de 2016, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de AVB Aluminis i vidres Bisbal, S.L., per 
ser el pressupost més baix. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del contracte és 
d’obres.  
 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per al tancament de la recepció del pavelló 
municipal de Celrà, a favor de AVB Aluminis i vidres Bisbal, S.L., amb NIF núm. (...), amb 
domicili al Pol. Ind. L’Aigüeta B-1 nau 8, 17100 La Bisbal d’Empordà un import de 6.214,78 
euros, (IVA Exclòs) (7.519,88 euros, IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 
‘Millores instal·lacions esportives’ del pressupost de la corporació per a 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. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 



EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
 
6. Autorització a favor de la Fundació privada Tirgi per a la realització del Parc de 
les Olors. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà és propietari de la finca registral 6984 amb una superfície de 
42.000 m2. 
Aquesta finca està qualificada d’espais lliures i és voluntat de l’Ajuntament de Celrà de que 
es dugui a terme el Parc de les Olors, és a dir, un jardí destinat al cultiu ecològic de plantes 
aromàtiques, medicinals i culinàries i en benefici del poble de Celrà. 
 
2. La Fundació Privada Tirgi es crea l’any 2013 amb l’objectiu de donar suport i dotar de 
recursos a la població amb discapacitat. La situació actual de precarietat laboral dificulta la 
integració d’aquest col·lectiu i, des de la Fundació, es pretén la integració social d’aquestes 
persones tant en l’àmbit laboral productiu com en el terapèutic.  
 
I per aconseguir aquest objectiu, la Fundació vol crear el Parc de les Olors de Celrà, basat en 
el model de desenvolupament rural sostenible de les antigues trementinaires, pageses que 
recollien les herbes remeieres que trobaven en indrets naturals (bosc, roquissars, prats i 
riberes de rius i torrents) amb les què preparaven ungüents i olis medicinals que després 
venien arreu de Catalunya.  
 
El cost de la creació i establiment del Parc de les Olors va a càrrec de la Fundació Privada 
Tirgi, que ha percebut una subvenció de 17.434,20 € de la Diputació de Girona per dur a 
terme aquest projecte. 
 
El cost del manteniment, del tècnic especialista que assessori a nivell terapèutic i de 
qualsevol altra despesa que es derivi de la pròpia gestió del Parc de les olors també anirà a 
càrrec de la Fundació. 
 
3. L’Ajuntament de Celrà vol donar suport a la Fundació en la seva iniciativa per crear el Parc 
de les Olors perquè potencia l’interès paisatgístic del poble, fomenta l’agricultura ecològica i 
respecta el medi ambient, ajuda a conservar el patrimoni municipal, integra als discapacitats 
en el món laboral i formatiu i, a més, complementa l’oferta turística de la zona i promociona 
el municipi.  
 
4. Ha emès informe l’arquitecta així com també la Secretària de la Corporació que ha emès 
informe sobre el règim jurídic aplicable i el procediment. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  L'article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les  
administracions públiques determina “ 1.- Ningú pot, sense títol que ho autoritzi, atorgat per 
l'autoritat competent, ocupar béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedeixi el 
dret d'ús que, en el seu cas, correspon a tots.” 
 
2.-  Article 218 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. 
 
3.- Articles 53 a 71 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
4.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les  administracions 
públiques. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 



 
ACORD 

 
Primer. Autoritzar a la Fundació Privada Tirgi a dur a terme el Parc de les Olors en  una part 
de la finca registral 6984, concretament, en dos àmbits de 2.360 m2 i 7.419 m2, resultant 
un total de 9.779 m2, així com la seva gestió i amb subjecció als pactes establerts en el 
document administratiu que s’annexa a aquest acord i aprovar aquest document 
administratiu-autorització per a la realització del Parc de les Olors. 
 
Aquesta autorització tindrà una vigència de dos anys, sens perjudici de les posteriors 
pròrrogues que es podran portar a terme si cap de les dues parts s’hi expressa en contra. 
Essent el termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys. 
 
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Tirgi. 

 
 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 
7· Atorgament d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars del curs 
2015-2016. 
 

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. 30, de 15 
de febrer de 2016) 
 
2. En data 12 de setembre 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 15 de setembre de 2016, el regidor d’educació ha emès una proposta de 
concessió d’una subvenció per import total de 2.000 euros a favor de les entitats 
organitzadores d’activitats extraescolars durant el curs 2015-2016 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 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 2.000 euros a favor de les entitats 
organitzadores d’activitats extraescolars durant el curs 2015-2016, amb la finalitat de reduir 
el cost de la realització de les activitats per part dels infants beneficiaris dels ajuts, tal com 
es detalla a continuació: 
 
- UCE CELRÀ amb CIF (...) i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 818 euros a 
destinar a 13 infants beneficiaris. 
- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF (...) i domicili carrer Pins d’en Ros s/n de 
Celrà: 102 euros a destinar a 4 infants beneficiaris.  
- AMPA ESCOLA L’AULET, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions Ctra. Juià, 106 de 
Celrà: 167 euros a destinar a 4 infants beneficiaris. 
- AMPA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions C/ Països 
Catalans, s/n de Celrà: 192 euros a destinar a 6 infants  
- ASSOCIACIÓ TAXEKS, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions Ctra. Juià, s/n  de 
Celrà: 136 euros a destinar a 3 infants beneficiaris. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb  CIF (...) i adreça a efectes de notificacions C/ Pins d’en Ros 
s/n de Celrà: 313 euros a destinar a 5 infants beneficiaris. 
- ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ (Ajuntament de Celrà) haurà de retornar els 
imports dels ajuts corresponents en cada cas, que sumen un import total de 152 euros a 
destinar a 4 infants beneficiaris. 
- ESCOLA MUNICIPAL D’ART(Ajuntament de Celrà) haurà de retornar els imports dels ajuts 
corresponents en cada cas, que sumen un import total de 120 euros a destinar a 2 infants 
beneficiaris. 
 
Segon. Les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
realització de les activitats extraescolars per part dels infants que es detallen a continuació i 
pels imports que s’estableixen: 
 
BEQUES NOMINALS:  

 
Nom de l’infant Entitat / Activitat 

Punts 
Import 
ajut 

1 (...) AFA FALGUERES ANGLÈS, ART, ESCOLA ESPORTIVA 6,74 20,00 

2 (...) AFA FALGUERES ESC. ESPORTIVA 10,97 32,00 

3 (...) AFA FALGUERES ROBÒTICA 7,05 20,00 

4 (...) AFA FALGUERES TEATRE ESCOLA ESPORTIVA 16,39 50,00 

5 (...) AFA FALGUERES TEATRE I ESCACS 16,39 50,00 

6 (...) AFA FALGUERES TEATRE I ESPORT 6,82 20,00 

7 (...) AMPA L'AULET - CERÀMICA 19,22 60,00 

8 (...) AMPA L'AULET  ESC ESPORTIVA 21,08 62,00 

9 (...) AMPA L'AULET PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS 0,56 20,00 

10 (...) AMPA L'AULET PSICOESPORT 8,49 25,00 

11 (...) BÀSQUET 1,13 20,00 

12 (...) BÀSQUET 6,76 20,00 

13 (...) BÀSQUET 8,37 25,00 

14 (...) BÀSQUET 12,47 37,00 

15 (...) DANSA 5,46 20,00 

16 (...) DANSA 6,74 20,00 

17 (...) DANSA 27,71 80,00 

18 (...) DANSA  10,8 32,00 

19 (...) ESCOLA D'ART - DIBUIX 19,39 60,00 

20 (...) ESCOLA D'ART - DIBUIX 19,39 60,00 

21 (...) FUTBOL 9,13 27,00 



22 (...) FUTBOL 10,23 30,00 

23 (...) FUTBOL 12,84 38,00 

24 (...) FUTBOL 17,36 50,00 

25 (...) FUTBOL 18,51 55,00 

26 (...) FUTBOL 22,6 67,00 

27 (...) FUTBOL 22,67 67,00 

28 (...) FUTBOL 24,1 72,00 

29 (...) FUTBOL 26,69 80,00 

30 (...) FUTBOL 26,69 80,00 

31 (...) FUTBOL 37,83 84,00 

32 (...) FUTBOL 37,83 84,00 

33 (...) FUTBOL 37,83 84,00 

34 (...) RITMICA 9,5 28,00 

35 (...) RÍTMICA 17,41 50,00 

36 (...) RÍTMICA 22,67 67,00 

37 (...) RÍTMICA 37,83 84,00 

38 (...) RÍTMICA 37,83 84,00 

39 (...) TAXEKS 8,88 26,00 

40 (...) TAXEKS 18,14 55,00 

41 (...) TAXEKS 18,14 55,00 
                Import total:       2.000 euros   
  
Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 

o Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
80% de la subvenció concedida a cada entitat. 

o Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada 
s’hagi justificat correctament la subvenció. 

 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 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 les activitats extraescolars hauran de 
presentar la documentació justificativa 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. 
 
 
8. Atorgament d’una subvenció a favor de les escoles del municipi per a la 
realització d’una audició musical del curs 2015-2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Les escoles Les Falgueres i l’Aulet organitzen diversos espectacles o audicions musicals  
vinculades a l’assignatura de música. 
 
Durant el curs 2015-2016 les escoles van contractar l’audició musical “Nyam, un tastet 
d’òpera” a càrrec de la companyia Opera Prima, que es va dur a terme al Teatre Ateneu de 
Celrà en data 24 de maig de 2016.  
 
2. En data 18 de juliol de 2016, registre d’entrada municipal 2938, l’escola Les Falgueres ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per import de 188 euros corresponents a la 
quantitat d’1 euro per alumne assistent a l’espectacle. Conjuntament amb la sol·licitud, 
aporta  la documentació justificativa corresponent. 
 
3. En data 19 de juliol de 2016, registre d’entrada municipal 2969, l’escola L’Aulet ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per import de 160 euros corresponents a la 
quantitat d’1 euro per alumne assistent a l’espectacle. Conjuntament amb la sol·licitud, 
aporta  la documentació justificativa corresponent. 
 
3. En data 15 de setembre de 2016 el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió 
d’una subvenció per import d’ 1 euros per cada alumne/a que hagi assistit a aquesta audició 
amb la finalitat de minorar el cost de l’activitat de cada infant, facilitant l’accés de l’alumnat 
de Celrà a l’educació musical. 
 
D’aquesta manera, la proposta es concreta en l’aportació d’una subvenció per import de   
160 euros a l’Escola L’Aulet i una altra per import de 188 euros a l’escola Les Falgueres. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 15 de setembre 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. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament una subvenció a favor de les 
escoles d’educació infantil i primària de Celrà a fi de minorar el cost dels alumnes per la 
participació en l’audició musical “Nyam, un tastet d’òpera” realitzada per la companyia Òpera 
Prima, tal com es detalla a continuació: 

o Un import de 160 euros a favor de l’Escola L’Aulet amb CIF (...), adreça Ctra. de 
Juià, 106. 



o Un import de 188 euros a favor de l’escola Les Falgueres amb CIF (...),  adreça Av. 
Països Catalans s/n 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec a les aplicacions pressupostaries número 76 3231 48002  
“Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet” i  76  3232 48002 “Aportació escola Falgueres i 
AFA escola Falgueres” 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, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
9. Atorgament d’una subvenció a favor de l’escola Les Falgueres per a la compra 
de llibres. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’escola Les Falgueres vol ampliar el fons de llibres de lectura en anglès que tenen en les 
diferents aules, a disposició de l’alumnat. 
 
2. En data 18 de juliol de 2016, registre d’entrada municipal 2940, l’escola Les Falgueres ha 
sol·licitat a l’Ajuntament una subvenció per import de 350 euros per tal de sufragar la 
despesa derivada de la compra de llibres de lectura en anglès per les aules del centre. I ha 
fet lliurament de comprovants de compra de llibres de lectura en anglès per import superior 
a 350 euros. 
 
3. És interès de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en l’equipament de les 
escoles de Celrà pel que fa a recursos i material didàctic indispensable per realitzar la tasca 
educativa dels centres.  
 
4. En data 15 de setembre de 2016, el regidor de l’àrea d’Educació ha emès una proposta de 
concessió d’una subvenció per import de 350,00 euros a favor de l’Escola Les Falgueres a fi 
de sufragar la despesa derivada de la compra de llibres de lectura en anglès per les aules del 
centre. 
 
5. Ha emès informe la Secretaria de la Corporació, en data 15 de setembre 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; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre.  
 
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. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
350,00 euros a favor de l’escola Les Falgueres de Celrà, amb CIF (...), adreça Av. Països 
Catalans s/n, a fi de sufragar part de la despesa derivada de la compra de llibres de lectura 
en anglès per les aules del centre. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76  3232  48002  
“Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres” 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, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
10. Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de 
dos vigilants municipals. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El dia 13 de setembre de 2016, mitjançant provisió d’alcaldia s’ordena la incoació del 
procediment administratiu per a la selecció, amb caràcter interí, i mitjançant concurs 
oposició, de dues places de vigilants de l’escala d’administració especial, subescala de 
serveis especials (subgrup C2), vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Celrà, 
per tal que siguin cobertes interinament fins a la seva cobertura legal per funcionaris de 
carrera. 
 
2. Ha emès proposta l’Alcalde i regidor de seguretat, en virtut de la qual es posa de manifest 
que aquestes dues places de vigilants són un sector prioritari per a l’Ajuntament, i en la que 
es justifica la necessitat de portar a terme un procés selectiu per cobrir aquestes dues places 
vacants per a millorar la seguretat en el municipi. 
 
3. Han emès informe conjunt la secretària i l’interventor de la corporació sobre el procés 
selectiu que es pretén dur a terme per al nomenament de dos funcionaris vigilants 
municipals vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Celrà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i els programes mínims a que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels 
funcionaris d’Administració Local; articles 63 a 98 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 i 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. 
 



Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Declarar sector prioritari el servei de vigilància municipal, a fi de poder prestar 
degudament aquest servei, ja que es prioritari tant per la seva funció de seguretat i de 
millora de la convivència ciutadana. 
 
Segon. Aprovar les bases i la convocatòria pública que ha de regir el procés per a la selecció, 
en règim d’interinitat, de dues places vacants de vigilants, reservades a personal funcionari, 
pertanyents a l’escala de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials 
(subgrup C2), fins a la cobertura legal de les places de funcionaris/àries de carrera. 
  
Tercer. Publicar les bases esmentades i la convocatòria de la plaça al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, on es publicaran íntegrament, i un extracte de l’anunci de la 
convocatòria al DOGC, al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de la Corporació.  

 
 
11. Retribucions complementàries. 
 

1. Les Sres. (...) i (...) van efectuar el repartiment del llibret de la programació de 
l’Ateneu i dels cursos i tallers 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 de l’àrea de cultura 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 díptic de les activitats 
físicoesportives temporada 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 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. 
 
3. El regidor de règim interior, Josep Bartis, ha emès una proposta per al pagament de 
240,30€ en concepte de complement de productivitat a favor de la Sra. (...) (del 26 
d’octubre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017) i a la Sra. (...), (de l’1 de setembre de 2016 
fins al 31 d’agost de 2017), per ostentar el càrrec de coordinadores de les dues escoles 
bressol municipals.  
 
4. Davant la necessitat de mantenir obertes les dues escoles bressol durant el mes de 
juliol per a realitzar el casalet d’estiu, es va fer necessària l’assistència al servei durant 
el mes de juliol de 2016 de la Sra. (...) del personal de cuina de les escoles bressol, la 
qual va assistir durant 10 dies, 2,5 hores cada dia, segons queda acreditat en la 
proposta del regidor de règim interior per al pagament de 202€ a favor de la 
treballadora en concepte de complement de productivitat per la tasca realitzada, el 
qual consta en l’expedient. 
 
5. Per tal d'oferir una millor qualitat del servei d’atenció ciutadana a les tardes, s’ha 
acordat que el servei quedi concentrat els dimarts, dimecres i dijous i que siguin les 
mateixes persones que estan prestant el servei els matins, les que el prestin a la 
tarda, els Srs. (...) i (...). El regidor de règim interior, Josep Bartis, ha emès una proposta 



relatiu a la previsió d'hores necessàries i cost econòmic per a què aquests treballadors 
realitzin aquest servei les tardes del dimecres (un dia cadascun), amb un import 
màxim de 525,60 euros per als dos. Mensualment el regidor o cap d’àrea emetrà 
informe relatiu a les hores extraordinàries efectivament prestades. 
 
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 
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 setembre de 2016. 
 
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 setembre de 2016. 
 
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 
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 setembre de 2016. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
240,30 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar a partir de la nòmina del mes de setembre de 2016. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 ‘Gratificacions 
personal escola bressol’ del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
240,30 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar a partir de la nòmina del mes d’octubre de 2016. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 ‘Gratificacions 
personal escola bressol’ del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 202,00 
euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat que 
s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre de 2016. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 ‘Gratificacions 
personal escola bressol’ del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Setè. Autoritzar i disposar la despesa de 525,60€, a raó de 13,14 €/hora (des del mes de 
setembre de 2016 a juny de 2017, ambdós inclosos) a favor dels Srs. (...) i (...) en 
concepte d’hores extraordinàries per prestar el servei d’atenció ciutadana els dimecres (un 
cadascun). Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva 
realització del servei. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 



personal Serveis Generals” del pressupost 2016 de la Corporació i la que correspongui del 
2017. 
 
Vuitè.  Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
12. Aprovació de la pròrroga del conveni formalitzat amb el Departament 
d’Ensenyament per a la utilització del gimnàs de l’Institut de Celrà.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern local de data 7 de setembre de 2015 es va aprovar el text 
del conveni entre l'Ajuntament de Celrà, el centre educatiu Institut de Celrà de la Generalitat 
de Catalunya i el Club Rítmica Celrà per a l’ús social de les instal·lacions de l’Institut amb la 
finalitat que l’entitat esportiva realitzi les seves activitats (gimnàstica artística).  
El conveni va ser formalitzat en data 8 de setembre de 2015. 
 
La clàusula setena del conveni estableix que el conveni té una vigència per al curs escolar 
2015-2016 però que es pot prorrogar de forma expressa per un curs escolar més sempre 
que hi hagi la valoració positiva de la comissió de seguiment.  
 
2. Ha emès informe l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de Celrà, havent-se reunit la comissió 
de seguiment valorant positivament la utilització de l’espai el curs passat, i proposant la 
pròrroga del conveni amb les modificacions següents:  

• L’horari per al curs 2016-2017 serà: 
o De dilluns, dimecres i divendres de les 17.00 a les 19.30 hores 
o Dimarts i dijous de les 17..00 a les 20.30 hores 

• La quantitat a abonar per al curs 2016-2017 serà de 750 euros anuals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, preveu que el 
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social dels 
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per realitzar activitats educatives, 
culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà, el centre 
educatiu Institut de Celrà de la Generalitat de Catalunya i el Club Rítmica Celrà per a l’ús 
social de les instal·lacions de l’Institut amb la finalitat que l’entitat esportiva realitzi les seves 
activitats (gimnàstica artística), per al curs 2016-2017, amb les modificacions següents: 

• L’horari per al curs 2016-2017 serà: 
o De dilluns, dimecres i divendres de les 17.00 a les 19.30 hores 
o Dimarts i dijous de les 17..00 a les 20.30 hores 

• La quantitat a abonar per al curs 2016-2017 serà de 750 euros anuals. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 750€ per a tot el curs escolar 2016/2017 a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 40.3410.22606 “activitats esports” del pressupost de l’exercici 
2016 o el que correspongui del 2017.  
 
Tercer. Notificar aquest acord al Club Rítmica Celrà i a l’Institut de Celrà.  

 



13. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
14. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
15. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
11:00 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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