
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 23/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 18.30 hores a 19:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 18.30 hores del dia 5 de desembre 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, que s’incorpora en el punt número 
18. 
  
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oient la Sra. Mercè Amich Vidal i la Sra. Sonia Fortià Martí, 
regidores delegades 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 
15 de novembre de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 15 de 
novembre de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Modificació llicència urbanística de construcció habitatge unifamiliar aïllat a la 
Travessera Padró núm. 24. 

 
En sessió del dia 5 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local concedeix llicència 
urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 



29 de Celrà a favor del Sr. (…) i la Sra. (…). 
 
En data 24 de novembre de 2016, registre municipal d’entrada núm. 4.814, el Sr. (…) i la 
Sra. (…) sol·liciten modificar la llicència d’obres concedida modificant la pendent de la 
coberta de l’habitatge i la cota de planta baixa. 
 
En data 30 de novembre de 2016, l’arquitecta municipal emet informe favorable pel canvi de 
pendent de la coberta i la cota de planta baixa, sense augment de superfície. 
 
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; 40 de la Llei 39/2015, de 1 octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’ordenança 
reguladora número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  

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

A C O R D  

Primer.- Atorgar al Sr. (…) amb DNI núm. (…) i la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència 
urbanística per a la modificació de la pendent de la coberta i de la cota de planta baixa de 
l’habitatge unifamiliar aïllat situat a l’Avingdua Palagret núm. 29 de Celrà, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici de tercer i amb compliment dels requisits i condicionants que 
consten en la llicència urbanística concedida el dia 5 de setembre de 2016.. 
 
Segon.- Aprovar la taxa per modificació de llicència (OF. 11): 80 euros.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.  
 

 
3. Llicència de parcel·lació de finca situada al carrer de les Bòbiles amb carrer 
Just Puig. 
  

En data 5 d’octubre de 2016, registre municipal d’entrada núm. 3.881, el Sr. (…) en 
representació de l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA amb NIF núm. (…) sol·licita 
llicència de parcel·lació de la finca registral 4886 amb referència cadastral núm. (…), situada 
al carrer de les Bòbiles- carrer Alau de Celrà. 
 
En data 17 d’octubre de 2016, registre de sortida municipal núm. 1.609, es requereix 
documentació complementària. 
 
En data 11 de novembre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 4.593, l’empresa Obres 
i Promocions Pons SA, presenta documentació complementària requerida. 
 
En data 28 de novembre de 2016, l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe favorable que 
es reprodueix a continuació: 

 
(...) 
 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta de d’una parcel·la cadastral amb referència (…) de 1.075m2 de superfície, 
sense edificacions existents. 
Es tracta de la finca registral 4886, inscrita al tom 2649, llibre 88 i foli 223 del 



Registre de la Propietat número 3 de Girona. Segons la nota simple registral la 
superfície de la finca és de 980 m2. 
S’aporta còpia de la nota simple registral. 
 
 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 

• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre 
de 1998. 

• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 
definitivament el 27 de juliol de 2006. 

• Modificació número 5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 
definitivament el 29 de juny de 2006. 

• Modificació número 11 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 15 de juliol de 2009. 

 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona 4c – Zona de cases en filera plurifamiliars 
 
Paràmetres d’ordenació i d’aplicació: 
 
El local es troba situat en clau 4c segons la modificació 11 del PGOU de Celrà, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 15 
de juliol de 2009. El qual concreta: 
 
Subzona Cases en filera plurifamiliars (clau 4c):  
 
Ordenació : alineada al vial. 
Front mínim de parcel·la: 24 m. 
Parcel·la mínima: 336 m2. 
Fondària edificable: 14 m. 
Densitat: un habitatge per 100 m2. 
Ocupació: segons plànols d’ordenació. 
Planta baixa: d'acord amb l'art. 41. 
Alçada Reguladora: 12,70 m. 
Separacions:  a carrer: alineada a vial 
Tanques: d'acord art. 40.3. 
Accés a l'edifici: un per fracció de parcel·la. 
Nombre màxim de plantes: PB+3PP 
 
Usos admesos planta soterrani: aparcament, serveis tècnics edifici. 
Usos admesos planta baixa: habitatge, hoteler, comercial, oficina, recreatiu, sanitari, 
soci-cultural, assistencial, sanitari. 
Usos admesos plantes pis: habitatge. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació presentada corresponent al projecte de parcel·lació signat 
pels l’arquitectes Narcís Reverendo i Joaquim Ginesta, on la parcel·lació és la 
següent: 
 

- Finca inicial: finca existent es troba en clau 4c – Zona de cases en filera 
plurifamiliars Subzona C. “URBANA: Parcel·la de sòl residencial, qualificada 
de residencial urbana, situada a la unitat a.14, a l’àmbit del Pla Parcial del 
polígon Industrial i Residencial de Celrà, Subsector 2, en el terme municipal 



de Celrà, de nou-cents vuitanta metres quadrats (980m2) de superfície, que 
limita: Nord, amb vial interior en sentit Est-Oest; Sud, amb parcel·la a.14.2; 
Est, amb vial interior en sentit Nord-Sud; i Oest, amb zona d’espais lliures 
(a.24).” 

 
El projecte proposa la parcel·lació de la finca inicial en dues finques resultants: 
 

- Finca A: “URBANA: Parcel·la de sòl residencial, qualificada de residencial 
urbana, situada a la unitat a.14, a l’àmbit del Pla Parcial del polígon 
Industrial i Residencial de Celrà, Subsector 2, en el terme municipal de Celrà, 
de quatre-cents seixanta-dos metres quadrats (462m2) de superfície, que 
limita: Nord, amb finca resta de matriu; Sud, amb parcel·la a.14.2; Est, amb 
carrer d’Alau; i Oest, amb zona d’espais lliures (a.24).” 

 
- Finca B: “URBANA: Parcel·la de sòl residencial, qualificada de residencial 

urbana, situada a la unitat a.14, a l’àmbit del Pla Parcial del polígon 
Industrial i Residencial de Celrà, Subsector 2, en el terme municipal de Celrà, 
de cinc-cents divuit metres quadrats (518m2) de superfície, que limita: 
Nord, amb carrer de les Bòbiles; Sud, amb parcel·la segregada i zona 
d’espais lliures (a.24); Est, amb carrer d’Alau; i Oest, amb zona d’espais 
lliures (a.24).” 

 
Es tracta d’una parcel·lació urbanística. 
 
Les dues finques resultants compleixen amb els paràmetres urbanístics que els hi 
són d’aplicació. 
 
S’ha justificat que l’aparcament resultant de la parcel·lació disposa de 12 places 
d’aparcament, una per cada habitatge, 11 estan situades a la planta soterrani i una 
està situada a la planta baixa. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
Sinforme favorable sobre la llicència de parcel·lació de la finca registral 4886, inscrita 
al tom 2649, llibre 88 i foli 223 del Registre de la Propietat número 3 de Girona, en 
dues finques resultants. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. 

 
Vistos el que disposen els articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, els articles 22 i següents del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar a l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA amb NIF núm. (…)llicència de 
parcel·lació de la finca situada al carrer de les Bòbiles núm. 14-16 – carrer Alau núm. 5-7 de 
Celrà, finca registral núm. 4886, referència cadastral núm.  (…), en els termes indicats en la 
part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 



(OF.11): 175,00 € 
 
Tercer.-  Se li comunica, que de conformitat amb l’article 13.2 del  Reial Decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei del Cadastre Immobiliari, 
com a titular cadastral està subjecte a la obligació de formalitzar la declaració corresponent 
per tal d’incorporar en el cadastre immobiliari la present alteració de l’immoble. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord a l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA. 

 
 
4. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat Construcció 
de pista poliesportiva. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 19 de setembre de 2016, es va 
aprovar inicialment el projecte 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). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona número 
191 de 5 d’octubre de 2016, al DOGC número 7220 de 5 d’octubre de 2016, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 
dies hàbils, a comptar des de la última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord 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. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar definitivament 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.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 



 
5. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat 
Urbanització de la Plaça dels Ametllers. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 3 d’octubre de 2016, es va 
aprovar inicialment el projecte titulat “Urbanització de la Plaça dels Ametllers”, redactat per 
l’arquitecta Sra. Montse Llorens, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
25.229,57 Euros, IVA exclòs (30.527,78 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona número 
194 de 10 d’octubre de 2016, al DOGC número 7228 de 18 d’octubre de 2016, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 
dies hàbils, a comptar des de la última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord 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. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte titulat “Urbanització de la Plaça dels Ametllers”, 
redactat per l’arquitecta Sra. Montse Llorens, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 25.229,57 Euros, IVA exclòs (30.527,78 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra consistent en la construcció de pista poliesportiva, i obrir 
la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert. 
 

ANTECEDENTS DE FET 



 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la licitació per a l’adjudicació del 
contracte d'obres Construcció d’una pista poliesportiva, consistent en l'execució del 
projecte d'obra ordinària aprovat definitivament en sessió de la Junta de Govern Local de 
data d’avui, amb un pressupost d'execució per contracte de 58.444,67 euros IVA exclòs 
(70.718,05 euros IVA inclòs). 
 
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació. 
 
3.- N'ha emès informe la Secretària d'aquest Ajuntament el qual consta a l'expedient, així 
com l’interventor.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 109.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2.- Articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment 
obert.  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3.- Estem davant un contracte d'obres, als efectes del que disposa l’article 6 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
 
4.- A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar la 
present contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
Disposició Addicional segona, primer apartat, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en 
relació amb el Decret d'Alcaldia 339/2013, de 25 de juny de 2013. 
 
5.- I de conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell 
de 26 de febrer, contractació; els articles 6, 53, 110, 121-126, 138 i següents, 157 i 
següents, Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic; el 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; 
l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
i el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Reial decret 300/2011, de 4 de 
març, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el 
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per a l'execució de l’obra Construcció 
d’una pista poliesportiva. 



 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la licitació per a 
la contractació de l’obra Construcció d’una pista poliesportiva, mitjançant procediment 
obert i amb assenyalament d’un sol criteri d’adjudicació. 
 
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert (diversos criteris 
d’adjudicació), del contracte d'obres, fent avinent que, durant el termini de 26 dies naturals, 
a comptar des de la data de publicació de l’anunci del contracte en el perfil del contractant.  
 
Quart.- Autoritzar, en quantia de 70.718,05 euros IVA inclòs la despesa que representa 
aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9330.62201 
‘Construcció pista poliesportiva’ del pressupost vigent de la Corporació. 

 
 
7. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament d’aliments. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Des de fa uns anys el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) de Celrà deriva les famílies 

que reben uns ingressos mínims, al servei de Banc d’Aliments, i en fan el corresponent 
seguiment. 

 
Actualment a Celrà hi ha 65 famílies, i un total de 261 persones beneficiàries del Banc 
d’Aliments, mitjançant el qual, reben aproximadament cada 2 o 3 mesos, un lot d’aliments 
bàsics. 
 
2. Els lots no inclouen productes frescos ni tampoc productes higiènics, i els aliments que 

s’aporten són poc variats. 
 

Des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Celrà es volen complementar  les 
cistelles que reben les famílies beneficiàries el proper mes de desembre per tal que puguin 
obtenir més varietat de productes i també productes frescos com carn, peix, fruita, verdura i 
làctics, i productes d’higiene personal i neteja de la llar, segons convingui a cada família. 

 
A aquest efecte, l’ajuntament vol formalitzar un contracte de subministraments amb un 
supermercat de manera que aquest expedeixi vals de compra per diferents imports, que 
seran repartits entre les famílies beneficiaries. 
Posteriorment, les tècniques del SBAS revisen els tiquets de compra per verificar que tot el 
que s’ha comprat és adient. 

 
3. La proposta de repartiment es fa en funció del nombre de membres de cada família i és la 

següent: 
 
Número  de  membres 

a la família 
Nombre de 

famílies Proposta import vals Total euros 

1 10 40 400 

2 8 50 400 

3 12 60 720 

4 8 65 520 

5 11 70 770 

6 6 75 450 

7 5 80 400 

8 4 85 340 

9 1 90 90 

  65 famílies   4.090 euros 



 
4. En data 28 de novembre de 2016 la tècnica de l’Àrea de Serveis Socials ha emès un 

informe segons el qual es considera oportú adjudicar el contracte  a favor de l’empresa 
Celrà Alimentació, S.L. per import total de 4.090 euros. 

 
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 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. 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 d’aliments mitjançant vals que les famílies 
beneficiàries del Banc d’Aliments bescanviaran per aliments i altres productes bàsics 
d’higiene personal o neteja de la llar, a favor de l’empresa Celrà Alimentació, S.L., amb CIF 
(…), per un import total de 4.090 euros, impostos inclosos.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 70 
2311 22105  “Subministrament d’aliments” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2016.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a Celrà Alimentació, s.l., i comunicar-li que el mateix 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
8. Adjudicació contracte menor de serveis per a dur a terme tasques de 
desbrossament forestal.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L'Ajuntament de Celrà ha detectat una sèrie de necessitats al municipi pel què fa a 
manteniment i neteja de vegetació en marges de carrers, camins i itineraris, i accions de 
desbrossament de zones boscoses. Aquestes necessitats estan estretament lligades a la 
formació en desbrossament forestal portada a terme durant el projecte Conrea’t, 
desenvolupat per la cooperativa Idària, SCCL, que compta amb persones en risc d’exclusió 
social les quals estan capacitades per a portar a terme aquestes actuacions. 
 
2. Idària SCCL ha presentat un pressupost per import de 3.500 euros IVA exclòs (4.225,32 
euros IVA Inclòs) per a realitzar aquestes actuacions. 
 
3. En data 1 de desembre de 2016, l’AODL de promoció econòmica i desenvolupament local 
de l’Ajuntament de Celrà ha emès informe favorable a l’adjudicació del contracte menor de 
serveis per a la realització de tasques de desbrossament forestal, incloent manteniment i 
neteja de vegetació en marges de carrers, camins i itineraris a favor d’Idària SCCL amb NIF 
núm. (…) per un import de 3.500,00 euros IVA exclòs (4.225,32 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 d’Idària SCCL, amb NIF (…) i domicili al carrer Joan Maragall, 30 
de 17240 Llagostera, el contracte menor de serveis per a la realització de tasques de 
desbrossament forestal, per un import de 3.500,00 euros IVA exclòs (4.225,32 euros IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1700.21000 ‘treballs desbrossament espais verds vials i rieres’, 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. 

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
9. Atorgament de subvenció a favor de l’ AMPA de l’escola Aulet per al 
desenvolupament del projecte artístic. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Des de fa anys l'AMPA de l'escola l'Aulet finança el programa d'Educació Artística de 
l'escola que inclou el teatre i la plàstica i que s'integra en el currículum de  l'alumnat del 
centre. 
 
La despesa es deriva dels dos assessors que desenvolupen cada activitat: L'assessor de 
teatre és actor i realitza aproximadament 11 sessions per cada grup classe cada curs, 
impartint classes d'interpretació, coneixement del cos, llenguatge visual, etc. per tal de 
preparar l'obra de teatre que casa grup representa un cop l'any. 
 
L'assessora de plàstica és llicenciada en Belles Arts i imparteix l'assignatura de plàstica a tots 
els grups, sempre amb la tutora a l'aula.  
 



2. Aquests dos professionals són directament contactats per l'AMPA de l'Aulet que 
n'assumeix la despesa gràcies a les quotes que paguen les famílies de l'escola que es fan 
sòcies de l'entitat. 
En els darrers anys, degut al contexts de crisi econòmica, algunes de les famílies del centre 
no podien assumir el cost de la quota de l'AMPA i l'associació va decidir disminuir l'import de 
la mateixa. 
Aquesta circumstància, sumada al fet que sempre hi ha un petit nombre de famílies que no 
es fan sòcies i no paguen la quota anual, fa que l'import que recapta l'AMPA no sigui suficient 
per cobrir la totalitat de la despesa derivada de la realització del projecte. 
 
3. En data 29 de novembre de 2016, registre municipal d'entrada 4877, l'AMPA de l'Aulet ha 
sol·licitat una subvenció a l'ajuntament de Celrà per tal de donar suport al programa 
d'educació Artística. 
 
4. En data 29 de novembre de 2016, el regidor d'educació ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 500 euros a favor de l'AMPA l'Aulet amb CIF (…) per 
tal d'ajudar a sufragar la despesa derivada de la contractació dels dos professionals que 
desenvolupen el programa d'Educació Artística de l'escola. 
 
5. Ha emès informe la secretària de la corporació en data 29 de novembre 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  d'una subvenció per import de  
500 € a favor de l’AMPA de l’Aulet de Celrà amb NIF (…) i adreça a efectes de notificacions 
Ctra. de Juià, 106, per tal ajudar a sufragar la despesa derivada de la contractació dels dos 
professionals que desenvolupen el programa d'Educació Artística de l'escola. 
 
Segon. Autoritzar l’abonament de la Subvenció en dos pagaments: 
• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de la 

subvenció concedida, corresponent a un import de 250 euros. 
• El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi 

justificat correctament la subvenció. 
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

• A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar els 
documents justificatius de la despesa realitzada, així com els contractes laborals i el 
justificant de l’alta a la Seguretat Social. 

 



• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

 
• Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 

l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

 
• Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

  
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

• Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Quart. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76 3231 48002  
“Aportació escola Aulet i AMPA Aulet” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2016. 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el 
supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
10. Atorgament de subvenció a favor de l’entitat Comissió de festes del barri de 
Sant Feliu i veïns de Celrà per l’organització de la festa del barri de Sant Feliu. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 10 de novembre de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-004583-1, el Sr. 
(…), en representació de la Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns amb CIF (…), va 
sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per la realització de la Revetlla de Sant 
Feliu 2016 i va presentar la documentació justificativa de les despeses i ingressos de la 
Revetlla de Sant Feliu 2016. 

 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de la Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns per 
import de 1.954,73€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-



129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
1.954,73 € a favor de l’entitat Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns, amb CIF (…) i 
amb domicili a efectes de notificacions al carrer Sant Feliu, 6, 2n, 3a (17460) de Celrà, a fi 
de sufragar les despeses pendents de pagar derivades del programa d’activitats per l’exercici 
2016. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48001 
‘Comissió de festes de barris’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 26. 
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

3. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

5. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

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

 
 
11. Atorgament de subvenció a favor de l’entitat Toc de Teatre per a la 
realització d’un espectacle. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 24 de novembre de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-004816-2 
l’Associació Cultural Toc de Teatre amb CIF (…), va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut 



econòmic per a la producció de l’obra de teatre ‘Antaviana’ a Celrà i a altres municipis de 
Catalunya, i va presentar la seva justificació.   
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de l’Associació Cultural Toc de Teatre per un import de 
1.500,00€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
1.500,00 € a favor de Associació Cultural Toc de Teatre, amb CIF (…) i amb domicili a efectes 
de notificacions a la Ctra. Juià, 46 de Celrà, a fi de col·laborar en la producció de l’obra de 
teatre ‘Antaviana’.   
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
‘Aportació entitats cíviques i culturals’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2016. 
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

3. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

5. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les subvencions 
atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 



que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.  
 
Cinquè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
12. Atorgament de subvenció a favor de l’Associació cultural per a l’organització 
del Pessebre vivent de Celrà 2016. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 28 de novembre de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-004869-2, la 
Comissió del Pessebre Vivent de Celrà sol·licita una subvenció per la realització del Pessebre 
Vivent de Celrà, que es portarà a terme el proper 26 de desembre de 2016. 
 
En data 30 de novembre de 2016, la Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per  
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió del Pessebre Vivent de Celrà, per import 
de 1.100 euros; 
 
 Ha emès informe la Secretària de la Corporació, en data 1 de desembre de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 

  
De conformitat amb 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.   
 
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. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.100,00 
euros a favor de l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes 
de notificacions a Ctra. Juià 48, per a la realització del Pessebre Vivent de Celrà 2016. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3380.48004 
“Associació Pessebre Vivent de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2016.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar una 
memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així com 
les factures justificatives de la despesa realitzada. 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 



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

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

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

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

  
Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les subvencions 
atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.  
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, així com a la 
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
13. Atorgament de subvenció a favor de l’entitat Comissió de Reis de Celrà per 
l’organització de la cavalcada de Reis de Celrà 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 28 de novembre de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-004868-2, 
l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà sol·licita la subvenció per la Cavalcada de Reis 
2016, que es portarà a terme el proper 5 de gener de 2016, havent justificat la subvenció 
per a la Cavalcada de Reis 2015, en data 28 de novembre de 2016, registre d’entrada 
número 1-2016-004864-1. 
  
En data 30 de novembre de 2016, la Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per 
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió de Reis, per import de 1.200 euros; 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, en data 1 de desembre de 2016. 
 
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. 
  
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. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.200,00 
euros a favor de l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a 
efectes de notificacions a Ctra. Juià 48, per a la realització de la cavalcada de Reis 2016. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3380.48003 
“Associació Juvenil Comissió de Reis. Cavalcada de Reis” del pressupost de l'Ajuntament per 
a l'any 2016.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar una 
memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així com 
les factures justificatives de la despesa realitzada. 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

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

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les subvencions 
atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.  
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà, així 
com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
14. Aprovació preus públics espectacles primer semestre 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà l’aprovació d’uns preus públics no previstos en les 
ordenances reguladores de preus públics de l’Ajuntament de Celrà per als espectacles i obres 
de teatre organitzats per l’Ajuntament de Celrà que es duran a terme al municipi durant el 
primer semestre de l’any 2017:   



       

Obra de teatre Dates 
entrada 
anticipada 

entrada 
taquilla +Ateneu 

Alumnes 
EMDC 

Quedat 
Girona 

(1)TRES
C (30%) 

Alumnes 
El Galliner 
(50%) 

 (2)Promoció 
nadal (10% 
sobre 
anticipada) 

Heroïnes 21/01/17 8,00 € 10,00 € 9,00 €   6,00 € 7,00 € 5,00 € 7,20 € 
El princep 
granota 22/01/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Ítimad 11/02/17 5,00 € 7,00 € 6,00 € 4,00 € 3,00 € 4,90 € 3,50 € 4,50 € 
Ítimad 11/02/17                 
Irena a la 
gola dels 
llops 12/02/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Hotot 25/02/17 10,00 € 12,00 € 11,00€   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Núvols amb 
nadons 26/02/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Pares 
Nostres 04/03/17 10,00 € 12,00 € 9,00 €   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
BR2: Missió 
salvar el 
planeta 05/03/17 10,00 € 12,00 € 9,00 € 4,00 € 8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Tomeu 
Penya 25/03/17 18,00 € 20,00 €             
Loops 26/03/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Nàufrags 08/04/17 10,00 € 12,00 € 9,00 €   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Valentina 09/04/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Mag Lari 29/04/17 12,00 € 15,00 € 14,00€         10,00 € 
Mag Lari 29/04/17                 
El petit de 
Cal Eril 22/04/17 10,00 € 12,00 € 11,00€   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Pensió 
l'Eden 17/06/17 8,00 € 10,00 € 9,00 €   6,00 € 7,00 € 5,00 € 7,20 € 
(1) Límit de 10 entrades per espectacle 
(2) Promoció vàlida del 16 al 18 de desembre de 2016. Límit de 20 entrades per espectacle i 10 entrades 
en l'espectacle del Mag Lari (29/04/17) 
 

De conformitat amb l’informe emès per l’àrea de Cultura de data 29 de novembre de 2016,  
que consta a l’expedient, aquests preus 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 en data 1 de desembre de 2016. 
 
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 a 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 següents preus públics per als espectacles i obres de teatre que es 
duran a terme a Celrà durant el primer semestre de l’any 2017: 

       

Obra de teatre Dates 
entrada 
anticipada 

entrada 
taquilla +Ateneu 

Alumnes 
EMDC 

Quedat 
Girona 

(1)TRES
C (30%) 

Alumnes 
El Galliner 
(50%) 

 (2)Promoció 
nadal (10% 
sobre 
anticipada) 

Heroïnes 21/01/17 8,00 € 10,00 € 9,00 €   6,00 € 7,00 € 5,00 € 7,20 € 
El princep 
granota 22/01/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Ítimad 11/02/17 5,00 € 7,00 € 6,00 € 4,00 € 3,00 € 4,90 € 3,50 € 4,50 € 
Ítimad 11/02/17                 
Irena a la 
gola dels 
llops 12/02/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Hotot 25/02/17 10,00 € 12,00 € 11,00€   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Núvols amb 
nadons 26/02/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Pares 
Nostres 04/03/17 10,00 € 12,00 € 9,00 €   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
BR2: Missió 
salvar el 
planeta 05/03/17 10,00 € 12,00 € 9,00 € 4,00 € 8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Tomeu 
Penya 25/03/17 18,00 € 20,00 €             
Loops 26/03/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Nàufrags 08/04/17 10,00 € 12,00 € 9,00 €   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Valentina 09/04/17 5,00 € 7,00 € 6,00 €   3,00 € 4,90 €   4,50 € 
Mag Lari 29/04/17 12,00 € 15,00 € 14,00€         10,00 € 
Mag Lari 29/04/17                 
El petit de 
Cal Eril 22/04/17 10,00 € 12,00 € 11,00€   8,00 € 8,40 € 6,00 € 9,00 € 
Pensió 
l'Eden 17/06/17 8,00 € 10,00 € 9,00 €   6,00 € 7,00 € 5,00 € 7,20 € 

(1) Límit de 10 entrades per espectacle 
(2) Promoció vàlida del 16 al 18 de desembre de 2016. Límit de 20 entrades per espectacle i 10 entrades 
en l'espectacle del Mag Lari (29/04/17) 
 
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 
 
15. Retribucions complementàries. 
 

 El Sr. (…), tècnic auxiliar de biblioteca de la corporació, organitza i  dinamitza el Club de 



Lectura de Celrà, tasca que realitza un cop finalitzada la seva jornada de treball. 
 
Aquesta activitat es realitza l’últim divendres de cada mes, excepte els mesos de juliol i 
agost. L’activitat inclou les hores destinades a la lectura i preparació del llibre, i les dues 
hores de la pròpia activitat, que se celebra l’últim divendres de cada mes de 21 a 23 hores. 
 
Les trobades del club de lectura previstes per al curs 2016-2017 són les següents: 30 de 
setembre, 28 d'octubre, 25 de novembre, 16 de desembre, 27 de gener, 24 de febrer, 31 de 
març, 28 d’abril, 19 de maig i 30 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 €, a raó de 150 €/sessió (des del mes de 
setembre de 2016 a juny 2017, ambdós inclosos) a favor del Sr. (…) en concepte de 
complement de productivitat per dur a terme la tasca de dinamitzador del club de lectura de 
Celrà. Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva 
realització de cada sessió.  
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 30.3321.13001 'productivitat 
personal biblioteca' del pressupost 2016 de la Corporació i la que correspongui del 2017. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
ALTRES 
 
16. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a l’organització del projecte de foment de la 
lectura “Al Gironès llegim!”. 
 

El Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà col·laboren en el projecte de foment 
de la lectura “Al Gironès llegim!”, atès que ambdues institucions coincideixen en la 
importància de la lectura per al progrés de la nostra societat. 
 
És voluntat de l'Ajuntament de Celrà i del Consell Comarcal del Gironès formalitzar un 
conveni que prevegi aquesta col·laboració per al projecte de foment de la lectura “Al Gironès 
llegim!”. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent          
 

     ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i el Consell 
Comarcal del Gironès per a l’organització del projecte de foment de la lectura “Al Gironès 
llegim!”, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure el conveni i tots els documents necessaris per fer 
efectiu aquest acord, de conformitat amb l’article 21.1.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. 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. 
 
Tercer. Nomenar el Sr. (…) com a coordinador local del projecte. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 

 
 

ANNEX 



 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ, PER A L’ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE DE FOMENT DE LA 
LECTURA “AL GIRONÈS LLEGIM!”. ENTITATS QUE HI INTERVENEN PEL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS 
 
PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS El Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell 
Comarcal del Gironès, en ús de les atribucions que li confereix l’article 13 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, facultat per l'acord 
del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 19 d'octubre de 2016; 
 
PER L’ AJUNTAMENT DE CELRÀ El Sr. Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de Celrà, actuant en ús 
de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, assistit per la 
secretaria Sra. Rosa Maria Melero i Agea ; 
 
MANIFESTEN: 
1. Objecte del conveni 
El Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà, col·laboren en la creació del projecte 
de foment de la lectura “Al Gironès llegim!, atès que ambdues institucions coincideixen en la 
importància de la lectura per al progrés de la nostra societat. Aquest projecte comptarà amb 
la participació de tots els ajuntaments de la comarca que ho desitgin. Les dates de 
celebració es proposaran des del Consell Comarcal del Gironès i comptaran amb el vistiplau 
dels municipis participants.  
 
2. Obligacions i drets de les parts  

• Del Consell Comarcal del Gironès  
El Consell Comarcal del Gironès aportarà la coordinació dels diversos ajuntaments 
participants en el projecte.  
S’encarregarà de les despeses corresponents a les tasques de producció de la imatge gràfica 
i difusió del conjunt de la programació.  
Podrà cercar ajuts que incrementin els recursos disponibles.  
Organitzarà activitats que potenciïn la difusió del projecte. 
 

• De l’Ajuntament de Celrà 
L’Ajuntament de Celrà es farà càrrec de les despeses de programar i realitzar una 
programació local d’activitats de foment de la lectura dins les dates del projecte. 
Nomenarà un coordinador local del projecte. 
S’encarregarà de la difusió local de les activitats programades en el seu municipi. 
Difondrà en el propi municipi la programació de tot el projecte comarcal. 
 
3. Durada del conveni 
Aquest conveni té una durada d’un any comptat a partir de la seva signatura. 
 
El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, prèvia sol·licitud 
presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu venciment. 

 
 
17. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Celrà per a l’impuls de la xarxa de la garantia juvenil al Gironès. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de data 2 de juny de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a 
l'impuls de la Xarxa de la garantia juvenil al Gironès, amb efectes fins al 17 de maig de 
2016, vinculat amb la resolució d’atorgament de la subvenció regulada per l’Ordre 
EMO/381/2014, de 22 de desembre. 
 



El SOC va comunicar al Consell Comarcal del Gironès que estava preparant la nova 
convocatòria d’Impulsors/es de la Garantia Juvenil 2016-2017, amb l’objectiu de garantir la 
continuïtat dels professionals que es trobaven dins el projecte actualment, motiu pel qual en 
sessió de 17 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va acceptar la proposta del Consell 
Comarcal del Gironès de continuïtat de les funcions de l’impulsora juvenil fins al 30 de juny 
de 2016.  
 
2. El Departament d'Empresa i Ocupació ha atorgat a favor del Consell Comarcal del Gironès 
la subvenció destinada a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 
(Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, modificada per l’ordre TSF/177/2016, de 22 de 
juny). Aquest programa inclou la contractació d'un/a professional com a impulsor/a de la 
Garantia juvenil al Gironès, d'acord amb el projecte presentat pel Consell Comarcal del 
Gironès i aprovat per SOC, per un període de 12 mesos. 
 
3. És d'interès de l’Ajuntament de Celrà que la Xarxa d'impulsors de la garantia juvenil es 
segueixi desenvolupant en el municipi de Celrà. 
 
4. És voluntat del Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou 
conveni per a establir la col·laboració en l'impuls de la Xarxa de la garantia juvenil al 
municipi.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis 
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, en la 
satisfacció dels qual tinguin un interès comú, pel que estan sotmesos íntegrament al dret 
administratiu. 
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Celrà per a l'impuls de la Xarxa de la garantia juvenil al Gironès, que 
s’adjunta com a annex aquest acord, amb el condicionant que el Consell Comarcal també 
faci front a les despeses salarials i de Seguretat Social de l’impulsor/a de baixa que no són 
subvencionables, de manera que no es repercuteixi només als ajuntaments sinó que el 
Consell Comarcal del Gironès també faci front a un percentatge del cost. 
 
D’aquesta manera el pacte 3 ‘in fine’ quedarà redactat de la manera següent: En el supòsit 
que no es pogués substituir, les despeses salarials i de seguretat social de l’impulsor/a de 
baixa que no són subvencionables, es repercutiran a l’Ajuntament en proporció a la seva 
participació en el programa. El Consell Comarcal del Gironès també farà front a un 
percentatge del cost. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
 

ANNEX 
 



CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
PER A L'IMPULS DE LA XARXA DE LA GARANTIA JUVENIL AL GIRONÈS 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès, 
assistit pel secretari general Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell 
Comarcal del Gironès, facultat per ...................... de data ... de ..................... de .........; 
 
I d'altra part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde president de l’Ajuntament de Celrà, 
assistit per la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària de l'Ajuntament de Celrà, facultat per 
acord de Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2016; 
 
EXPOSEN 
 
Que és d'interès dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Gironès 
participar en el programa europeu de la Garantia juvenil per reduir l'atur juvenil a la 
comarca amb ocupació de qualitat. 
 
Que la Garantia Juvenil vol garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni 
segueixen una formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, una educació continuada, 
una formació com a aprenent/a o un període de pràctiques, després d'haver acabat 
l'educació formal o d'haver quedat en situació de desocupació. 
 
Que el Consell Comarcal del Gironès ha rebut la resolució, TSF/1639/2016, d'atorgament de 
la subvenció regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre i modificada per 
l'ordre TSF/177/2016, de 22 de juny amb número d'expedient SOC002/16/00007.  
 
Que aquest programa inclou la contractació d'un professional com a impulsor/a de la 
Garantia Juvenil a la comarca del Gironès, d'acord amb el projecte presentat i aprovat pel 
SOC, i per un període de 12 mesos.  
 
Que és voluntat de l'Ajuntament de Celrà que la Xarxa d'impulsors de la Garantia Juvenil es 
desenvolupi en el seu municipi. 
 
Que el municipi de Celrà reuneix la condició especificada al projecte presentat a la 
convocatòria esmentada i subvencionat al SOC pel qual, en aquest municipi, existeixen 
serveis PIJ (Punt d'informació juvenil) o serveis especialitzats en l'atenció a les persones 
joves i en l'atenció a l'ocupació. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 
 
PACTES 
 
1.- Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Celrà per a l'impuls de la Xarxa de la Garantia Juvenil al municipi de Celrà, 
amb el suport d'un impulsor/a. 
 
2.- Funcions 
Les funcions de l’impulsor/a de la Garantia Juvenil, d'acord amb el projecte presentat a la 
convocatòria esmentada i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya són:  

 Informar les persones joves residents als municipis de la comarca del Gironès, 
excepte Girona que els atendrà directament l'impulsor de la garantia juvenil de 
l'Ajuntament de Girona, dels recursos i programes genèrics existents a Catalunya per 
persones joves en els àmbits formatius i laborals 

 Donar suport a la inscripció de les persones joves al Registre de Garantia Juvenil. 
 Informar d'aspectes genèrics al voltant dels objectius i actuacions de la Garantia 

Juvenil a Catalunya.  



 Difondre el programa de la Garantia Juvenil a Catalunya entre el col·lectiu de joves 
de 16 a 29 anys de la comarca del Gironès.  

 Treballar, transversalment i en xarxa, amb la participació dels agents socials, de les 
entitats juvenils, de l'equip d'impulsors de la demarcació, i dels ens locals de la 
comarca del Gironès. 

 
3.- Obligacions de les parts 
Per part del Consell Comarcal: 

 Coordinar la tasca de l'impulsor/a de la Garantia Juvenil del Gironès 
 Posar a disposició de l'impulsor/a un ordinador portàtil i l'accés remot que faciliti el 

seu treball mancomunat des dels municipis de la comarca i la consulta a tots els 
expedients, la documentació de treball, els fitxers, correus electrònics, etc.  

 Lliurar la memòria de treball de l'impulsor/a en els municipis participants. La 
memòria farà referència als indicadors següents: nombre de persones ateses, (sexe, 
edat, municipi); nombre de persones inscrites (sexe, edat, municipi); nombre de 
persones informades (sexe, edat, municipi); Intervencions o xerrades informatives 
sobre la Garantia Juvenil ofertades; Sessions de grup o sessions individuals 
realitzades; Accions de coordinació; Accions de difusió del programa de Garantia 
Juvenil a la comarca...  

 Coordinar l'horari de treball de l'impulsor/a, d'acord amb la seva jornada laboral, 
procurant atendre el major nombre de joves amb perfil de Garantia Juvenil als 
municipis. 
 

Per part de l’Ajuntament: 
 Facilitar un espai de treball i d'atenció al jovent del seu municipi. 
 Col·laborar amb el Consell Comarcal per tal que l'impulsor/a es coordini amb els 

tècnics de joventut, de promoció econòmica i altres tècnics de l'Ajuntament per 
fomentar els serveis de la Garantia Juvenil en el municipi.  

 L’Ajuntament es farà càrrec de la despesa de telèfon i petit material fungible d'oficina 
de l'impulsor/a. Així mateix, es farà càrrec dels costos corresponents a dietes de 
locomoció (0.35 €/quilòmetre), els quals es comunicaran semestralment des del 
Consell Comarcal, amb el detall corresponent.  

 En cas de baixa laboral de l'impulsor/a, es procurarà per part del Consell Comarcal la 
seva substitució per part d'un altre tècnic, als efectes de donar continuïtat al 
programa. En el supòsit que no es pogués substituir, les despeses salarials i de 
seguretat social de l’impulsor/a de baixa que no són subvencionables, es 
repercutiran a l’Ajuntament en proporció a la seva participació en el programa. El 
Consell Comarcal del Gironès també farà front a un percentatge del cost. 
 

4.- Finançament 
La subvenció rebuda per aquest programa és de 32.000,00 euros, amb càrrec a les partides 
pressupostàries D/460000109/331F/0000, D/461000108/331F/0000, 
D/469000108/331F/0000, D/481000107/331F/0000, D/482000107/331F/0000 i 
D/484000106/331F/0000 del pressupost del Servei d'Ocupació de Catalunya de l'exercici 
2016.  
 
5.- Vigència 
Aquest conveni té efectes des del dia 18 de maig 2016 i una vigència fins al 17 de maig de 
2017. 
 
6.- Comissió de Seguiment 
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per dos representants de cada part 
signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les evolucions. 
Es designa a la tècnica en Joventut del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per 
part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució 
d'aquest conveni. 
 
7.- Resolució del conveni 
El conveni es pot resoldre per mutu acord de les parts o per incompliment per qualsevol de 
les parts de les obligacions que per aquest conveni s’imposen. 



Són altres causes de resolució les contemplades a l'art. 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
8.- Jurisdicció competent 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 
 
 
Pel Consell Comarcal del Gironès,  Per l’Ajuntament de Celrà  
 
  
Jaume Busquets i Arnau   Daniel Cornellà Detrell    
President      Alcalde president   
  
 
Jordi Batllori i Nouvilas    Rosa M. Melero Agea    
Secretari general     Secretària    
  

 
18. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
19. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
20. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
19:00 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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