
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 24/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20:25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 20 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 4 
de l’ordre del dia. 
  
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 5 
de desembre de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 de 
desembre de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat “Edificació 
auxiliar a la zona esportiva”. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, de data 26 d’octubre de 2016, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Edificació auxiliar a la zona 
esportiva de Celrà”, redactat per l’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 78.806,60 Euros, IVA exclòs (95.355,98 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona número 
208 de 31 d’octubre de 2016, al DOGC número 7236 de 28 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 “Edificació 
auxiliar a la zona esportiva de Celrà”, redactat per l’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich, 
amb un pressupost total d’execució per contracte de 78.806,60 Euros, IVA exclòs 
(95.355,98 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. Aprovació inicial de la modificació puntual 1 del Pla Especial del Nucli Antic de 
Celrà, relativa a la qualificació de Sistema d’habitatge dotacional públic a la 
parcel·la situada al carrer Major, 14. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà fou aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de 1998, condicionant la 
seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de sotmetre a l’aprovació del Ple 
municipal. 
 
El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de 1999. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de 1999, va 
donar la seva conformitat a l’esmentat text refós i va ordenar la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  
2. El Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà es va aprovar el 20 d’abril de 2007, 
DOGC número 5060, de 31 de gener de 2008). 
 
3. En sessió plenària de data 13 de desembre de 2016 s’ha aprovat inicialment els 
documents que integren la modificació puntual número 16 del Pla General d’Ordenació 
Urbana del municipi de Celrà, redactada per Marine-Pascual arquitectes, mitjançant la qual 
es crea el sistema d’habitatge dotacional públic i la seva assignació a la parcel·la situada al 
carrer Major, 14, de Celrà.  
 
4. Amb aquesta modificació del pla especial del casc antic es pretén qualificar com a sistema 
d’habitatge dotacional públic la parcel·la situada al carrer Major, 14, de Celrà.  
 
L’objectiu d’aquesta modificació és donar resposta a la iniciativa municipal d’impulsar la 
creació d’habitatges destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de 
persones amb necessitats d’assistència o emancipació justificades en polítiques socials 
prèviament definides. L’escassetat de les promocions privades d’habitatges de lloguer, les 
tipologies edificatòries de nova construcció i els preus que assoleixen deixen fora de l’abast a 
un segment de la població que té una reduïda capacitat adquisitiva.  
 
Per tal d’assolir aquest objectiu, aquesta modificació proposa qualificar com a sistema 
urbanístic d’habitatge dotacional la finca situada al carrer Major, 14, del nucli antic de Celrà. 
Aquesta finca, de 65,97 m2, és de titularitat pública i, de conformitat amb el planejament 
vigent, està qualificada de zona de nucli antic (clau 1a). 
 
Aquesta modificació afecta formalment al redactat de l’apartat 4 de l’article 
7.Determinacions gràfiques, ja que s’hi afegeix la qualificació de sistema urbanístic 
d’habitatge dotacional entre les claus identificatives establertes en el Pla. I modifica el plànol 
3.Ordenació proposada del PEUNA canviant la qualificació de la finca del carrer Major, 14. 
 
5. Han emès informe l'arquitecta i la secretària de la corporació, en data 15 de desembre de 
2016. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de les figures del planejament 
urbanístic, l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic  se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació. 
 
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  el que regula la tramitació dels 



plans urbanístics derivats. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del planejament 
urbanístic i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
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. APROVAR inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 1 
del Pla Especial urbanístic del Nucli Antic de Celrà, redactada per Marine-Pascual arquitectes, 
en els termes que s’assenyala en la memòria adjunta a aquest acord. 
 
Segon. SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra la 
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la província, 
en el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins el termini 
d’exposició pública els interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que creguin oportunes. 
  
Tercer. SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, i que són el Departament de Cultura, a la Direcció General d’aviació civil -Ministeri 
de Foment- i a l’òrgan ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
4· Aprovació del plec de condicions per a l’adjudicació de naus industrials 
propietat municipal per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de 
Celrà. 
 
En aquest moment la regidora Sra. Maria del Mar Camps s’incorpora a la sessió. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà és propietari de les naus industrials situades al carrer Cadí del 
Polígon Industrial de Celrà, a la parcel·la b-20 destinades a la funció de viver d’empreses. 
Les naus industrials construïdes són un edifici de planta baixa amb bany de 171 m2 i altell 
sense compartimentar de 74 m2 per despatx. Tenen una superfície útil de 245 m2 cadascuna. 
Aquestes naus es van construir amb la finalitat de fomentar la creació de noves empreses, 
facilitant i potenciant la localització industrial i comercial al municipi, ajudar a la consolidació 
de les empreses emergents i generar nous llocs de treball al municipi. 
 
El dia 29 de febrer de 2017 finalitzarà la concessió administrativa per a la utilització de les 
naus números 3 i 4, per la qual cosa correspon obrir el procediment per a una nova 
concessió administrativa d’aquestes naus. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar el plec de condicions que ha de regir la 
concessió demanial per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu per a 
la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà, i obrir la corresponent 
convocatòria, amb l’objectiu de seleccionar projectes empresarials presentats per persones 



emprenedores per ocupar aquestes dues naus. 
 
2. N’ha emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, en relació amb la seva disposició transitòria primera, 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. 
 
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 plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu de les naus número 3 i 4, de 
propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà. 
 
Segon.- Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini de 
45 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona. L’anunci també 
es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà.  
 

 
5. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra consistent en una edificació auxiliar a la zona esportiva, 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 Edificació auxiliar a la zona esportiva, 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 78.806,60 euros IVA exclòs 
(95.355,98 euros IVA inclòs). 
 
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que ha 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; 
el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per a l'execució de l’obra Edificació auxiliar 
a la zona esportiva. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la licitació per a 
la contractació de l’obra Edificació auxiliar a la zona esportiva, mitjançant procediment 
obert i amb assenyalament d’un sol criteri d’adjudicació. 
 
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert, 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 95.355,98 euros IVA inclòs la despesa que representa 
aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 ‘Millores 
instal·lacions esportives’ del pressupost vigent de la Corporació. 

 
 
6. Contracte menor d’obres per la millora de camins municipals amb àrid reciclat. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà millorar diversos camins municipals amb la 
utilització d’àrid reciclat, havent estat concedida una subvenció per a aquesta activitat per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
2. En data 9 de desembre de 2016, emet informe el cap d’àrea de serveis municipals 
proposant l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de Germans Cañet Xirgu, S.L. 



 
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 a la millora de diversos camins municipals 
amb la utilització d’àrid reciclat, a favor de Germans Cañet Xirgu, S.L., amb NIF núm. (…), 
amb domicili al Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu) de Cassà de la Selva, per un import de 
11.808,00 euros (IVA Exclòs), 14.287,68 euros (IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1532.21000 
‘Conservació vies públiques’ 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 a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li 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. 

 
 
7· Contracte menor de serveis per la campanya d’educació ambiental Porta a 
porta gener a abril 2017. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme un campanya d’educació ambiental amb 
l’objectiu de visitar tots els domicilis que no participen del sistema porta a porta amb un 
educador ambiental.   
 
2. En data 14 de desembre de 2016, emet informe la tècnica auxiliar de medi ambient de 
l’Ajuntament proposant l’adjudicació del contracte menor de serveis a favor de (…) per la 
campanya d’educació ambiental porta a porta durant el període de gener a abril de 2017, 
per un import de 6.831,92 IVA exclòs (8.266,62 € 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 27 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 del professional (…), amb NIF (…) i domicili al carrer Pins d’en 
Ros, local 12, 17460 de Celrà, el contracte menor de serveis per a la realització d’una 
campanya d’educació ambiental porta a porta durant el període de gener a l’abril del 2017, 
per l’import de 6.831,92 IVA exclòs (8.266,62 € IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada.  
 
La vigència d’aquest contracte serà de l’1 de gener de 2017 fins el 30 d’abril de 2017.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23. 
1700.22699 “Activitats medi ambient”, del pressupost 2017 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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. 

 
 
8· Contracte menor de serveis per la redacció del plec de prescripcions tècniques 
particulars per al nou contracte de recollida selectiva.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- El contracte de recollida selectiva de residus finalitza l’any vinent, i pel nou contracte es 
volen introduir canvis per millorar la qualitat dels serveis inclosos en aquest. Per aquest 
motiu, es necessari disposar d’una consultoria ambiental que doni assistència tècnica, com a 
mínim, en els punts següents:  
 
- Valoració de l’actual servei de recollida, així com de les enquestes ja realitzades a la 
ciutadania (en total 231 enquestes).  
- Definició d’un nou servei de recollida que contempli una doble recollida diària. 
Dimensionament del servei i anàlisi econòmic. 
- Redacció del plec prescripcions tècniques particulars, una vegada pressa la decisió del nou 
servei de recollida, i que inclogui la confecció tots els plànols necessaris per a la redacció 
d’aquest. 
 
2.- S’han sol·licitat pressupost a 3 empreses que treballen en el camp dels residus, i en 
concret, que estan desenvolupant projectes relacionats amb el sistema porta a porta, i que 
són:  
- Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona  
- ENT, medi ambient i gestió 
- Spora Consultoria Ambiental SL 
 
3.- Només ha presentat pressupost Spora Consultoria Ambiental SL, amb l’import que 
s’indica a continuació. 
 



   TOTAL (sense 
IVA) 

TOTAL  
(amb IVA) 

Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona -- -- 

ENT, medi ambient i gestió -- -- 

Spora Consultoria Ambiental SL 5.892,00 € 7.129,32 € 
 
5.- En data 15 de desembre de 2016, emet informe la tècnica auxiliar de medi ambient de 
l’Ajuntament proposant l’adjudicació del contracte menor de serveis a favor de Spora 
Consultoria Ambiental SL corresponent a l’assistència tècnica per a la redacció del plec de 
prescripcions tècniques del nou contracte de recollida selectiva de residus. 
 
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 27 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Spora Consultoria Ambiental SL, amb NIF (…) i 
domicili a Passeig Països Catalans 158, 3r, 17190 de Salt, el contracte menor de serveis per 
l’assistència tècnica en la redacció del plec de prescripcions tècniques particulars del nou 
contracte de recollida selectiva de residus, per l’import de 5.892,00 IVA exclòs (7.129,32 € 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada, essent la data límit per lliurar el treball 
objecte del contracte el dia 1 de març de 2017.                                               
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23. 
1700.22706 “Estudis i treballs tècnics medi ambient”, del pressupost 2016 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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. 

 
 
9. Contracte menor de subministraments pel sistema portàtil de lectura dels xips 
dels cubells de reciclatge.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- El sistema de recollida de residus porta a porta del municipi permet la identificació de 
l’usuari mitjançant un tag RFID instal·lat a cada contenidor. La lectura es realitza a l’atansar 



el contenidor al camió, que és on es troba el lector. Aquest sistema de lectura RFID va ser 
subministrar per l’empresa ID-Waste SL. 
 
2.- Es considera necessari disposar d’un sistema de lectura portàtil que permeti en certes 
situacions, com per exemple en els penjadors, no atansar el cubell fins al camió per fer-ne la 
lectura, el que permetria reduir el temps en l’operació de recollida dels contenidors en 
aquests casos. Aquest sistema ha de ser compatible amb l’actual sistema de lectura RFID del 
contenidors del porta a porta de Celrà.  
 
3.- L’empresa ID-Waste SL disposa d’un sistema de lectura portàtil compatible amb el 
sistema de lectura RFID de Celrà. 
 
4.- L’empresa ID-Waste SL ha presentat pressupost per al subministrament d’un  sistema de 
lectura portàtil d’acord als mitjans humans i mòbils de Celrà, i que inclou el següent 
material:  
 

   
Unitats TOTAL 

(sense IVA) 
TOTAL 

(amb IVA) 
LECTOR MÒBIL DE MÀ AMB INCIDÈNCIA: Sistema 
portàtil de lectura compatible amb ARCO 30/ARCO 40, 
amb 4 botons i connexió bluetooth, la qual permet 
indicar incidència al cubell/contenidor recollit.  

2 3.100,00 € 3.751,00 € 

LECTOR MÒBIL DE MÀ: Sistema portàtil de lectura 
compatible amb ARCO 30/ARCO 40, amb 2 botons i 
connexió bluetooth.  

1 1.100,00 € 1.331,00 € 

TOTAL 4.200,00 € 5.082,00 € 

 
5.- En data 14 de desembre de 2016, emet informe la tècnica auxiliar de medi ambient de 
l’Ajuntament proposant l’adjudicació del contracte menor de subministrament a favor de 
l’empresa ID-Waste SL corresponent a un sistema portàtil de lectura dels contenidors del 
porta a porta que inclou el material detallat al punt 4.  
 
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 a favor de l’empresa ID-Waste SL, amb NIF (…) i domicili al Passeig 
Països Catalans 158, 3r, 17190 de Salt, el contracte menor de subministrament corresponent 
a un sistema portàtil de lectura compatible amb el sistema de lectura RFID dels contenidors 
del porta a porta de Celrà, per l’import de 4.200,00€ IVA exclòs (5.082,00€ IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada, i que inclou:  
 



- 2 unitats d’un lector mòbil de mà amb incidència: sistema portàtil de lectura compatible 
amb ARCO 30/ARCO 40, amb 4 botons i connexió bluetooth, la qual permet indicar 
incidència al cubell/contenidor recollit. 

- 1 unitat d’un lector mòbil de mà: Sistema portàtil de lectura compatible amb ARCO 
30/ARCO 40, amb 2 botons i connexió bluetooth. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23. 
1621.22199 “Material recollida selectiva”, del pressupost 2016 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari 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. 

 
 
10. Adjudicació del contracte menor de serveis per la implantació del model E-
SET. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà disposar del servei e-SET ofert pel Consorci AOC: és 
un mètode de treball que implanta la digitalització integral de la gestió interna i impulsa la 
cultura digital de l’organització.  
 
2. El Consorci AOC ha presentat un pressupost per a la prestació del servei, per un import de 
7.200,00 euros IVA exclòs (8.712,00 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 27 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

 
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar a favor del Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb NIF (…) i 
domiciliada al carrer Tànger, 98 (baixos) de 08018 Barcelona, el contracte menor de serveis 
per a la prestació del servei e-SET a l’Ajuntament de Celrà, de conformitat amb l’oferta 
presentada per l’empresa adjudicatària, per l’import de 7.200,00 euros IVA exclòs (8.712,00 
euros IVA inclòs). Els treballs de desplegament de l’e-SET tindran una durada màxima de 6 
mesos. 



 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.9201.64100 “Aplicacions informàtiques” del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya 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 
 
11. Atorgament d’ajuts als centres educatius de Celrà per tal de minorar el cost 
de les colònies i sortides escolars del curs 2016-2017 de les famílies que es 
troben en situacions socioeconòmiques desfavorides.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària ordinària del dia 9 de febrer de 2016 es van aprovar les bases 
reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts a famílies que es troben en situació 
socioeconòmica desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des a algun dels centres educatius de 
Celrà, per a la realització de colònies i sortides escolars durant el curs 2016-2017. 
 
2. En data 14 de desembre de 2016 la comissió de valoració emet la proposta dels infants 
amb dret a beca, el detall de la puntuació atorgada en cada cas i l’alumnat que no hi té dret. 
 
3. En data 15 de desembre de 2016, el regidor d’educació  ha emès la següent proposta de 
repartiment de l’import total de subvenció: 
  
 Alumnat amb 

dret a ajut Import a atorgar 

ESCOLA LES FALGUERES 42 603,04  euros 

ESCOLA L’AULET 75 1.470,77 euros 

INSTITUT DE CELRÀ 35 926,19 euros 

TOTAL 152 3.000 euros 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la base setena relativa al Procediment d’Atorgament dels Ajuts inclosa en les bases 
reguladores degudament aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en data 9 de febrer de 
2016. 
 
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. Atorgar i reconèixer l'obligació d'una subvenció als centres d’educació infantil i 
primària i secundària de Celrà amb la finalitat de reduir del cost de les sortides escolars, 
activitats i colònies del curs 2016-2017 de les famílies que es troben en situacions 
socioeconòmiques desfavorides, tal com es detalla a continuació: 

• Un import de 1.470,77 euros a favor de  l’Escola L’Aulet amb CIF (…), amb adreça 
Ctra. de Juià, 106.  

• Un import de 926,19 euros a favor de l’Institut de Celrà amb CIF (…), amb adreça 
Av. Països Catalans s/n.  

• Un import de 603,04  euros a favor de l’Escola Les Falgueres amb CIF (…) i adreça 
Av. Països Catalans s/n.  

 
Segon. Ordenar l'abonament de la subvenció en dos pagaments: 

El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de la 
subvenció concedits, que correspon als següents imports: 

   - Un import de 735 euros a favor de  l’Escola L’Aulet 
   - Un import de 463 euros a favor de l’Institut de Celrà 
   - Un import de 301 euros a favor de l’Escola Les Falgueres 
 
• 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: 
Els centres educatius beneficiaris hauran de presentar la documentació justificativa en el 
Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà una vegada finalitzat el curs escolar 
2016-2017, i abans del dia 30 d'octubre de 2017.  
Els centres educatius hauran de presentar la següent documentació: 

− 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 sortides 
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. 

− Les factures justificatives de la despesa realitzada, com a mínim de l’import total de 
subvenció concedida a cada centre. 

− 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. 
 

Quart. La despesa anirà a càrrec de  les següents aplicacions pressupostàries del pressupost 
de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2015: 
 76  3231  48003 Ajuts sortides escolars CEIP Aulet 
 76  3232  48003 Ajuts sortides escolars CEIP Falgueres 
 76  3240  48003 Ajuts sortides escolars IES 

 
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. 
 
12. Atorgament de subvenció per a projectes de cooperació. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’associació de Sarrià de Ter Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) treballa per 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’Aguacatán, un municipi 
del nord–oest de Guatemala que té 62.000 habitants i el 70% de la població es troba en 
situació de pobresa, vivint immersa en una economia de subsistència basada en les remeses 
que envien els familiars emigrats als Estats Units i també en les petites exportacions de 
productes agrícoles.  
La majoria de la població d'Aguacatán viu dispersa en les més de 80 comunitats que es 
troben en el territori del municipi i els deutes i la pobresa dificulten la supervivència en 
aquest municipi fet pel que cada any, moltes membres de cada família abandonen la llar per 
emigrar cap al nord. 
Aquest municipi va ser fortament castigat durant més de 30 anys pel conflicte armat de 
Guatemala i ha estat privat de qualsevol possibilitat de desenvolupament social i econòmic.  
En aquest entorn, amb una societat aguateca en la que la discapacitat encara és un tema 
tabú i on els sistemes de salut i d’educació són insuficients (a Aguacatán hi ha un sol metge 
per atendre quasi 60.000 habitants), les persones amb discapacitat no tenen possibilitats 
d’aspirar a una vida digna en la qual puguin desenvolupar-se com a persones amb plens 
drets. Són molts els infants amb discapacitat que no assisteixen a l’escola per falta d’atenció 
especialitzada. 
 
Des del 2008, l’associació GERD desenvolupa el “Programa Integral d’Atenció Especial per a 
Persones amb Discapacitat d’Aguacatán” conjuntament amb l’associació de persones amb 
discapacitat del municipi, que de cara al 2016, preveu treballar en 5 eixos bàsics adreçats a 
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat: formació-educació, salut, 
mobilitat, gènere i garantir el bon funcionament institucional de l’ASOPEDI. Unes de les 
activitats més rellevants del programa és la gestió de l’escola d’educació especial, i la 
consolidació i desenvolupament del grup de mares d’infants amb discapacitat d’Aguacatán. 
En data 22 de febrer de 2016, registre d’entrada municipal 635, l’entitat GERD amb NIF (…) 
ha sol·licitat a l’ajuntament de Celrà una aportació econòmica per tal de finançar el projecte 
de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones amb discapacitat 
d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2016. 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa del GERD donant suport a aquest programa, 
amb una aportació econòmica de 4.000 euros. 
  
2. L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina 
educativa, esdevenir font d’informació i servir com a dietari. S’edita a 14 països i es publica 
en 5 llengües diferents. El lema vol fer reflexions al voltant de temes diversos: el gènere, 
l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió, etc. L’Agenda de l’any 2016 té 
com a lema “L’ecologia integral”.  El projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de 
sensibilització  i el viatge d’anada i tornada. La campanya vol donar a conèixer el lema i els 
materials didàctics que l'acompanyen.  
 
L’Ajuntament de Celrà té interès en col·laborar amb aquest projecte a través del Fons Català 
de Cooperació que presenta el projecte 2907-“Agenda Llatinoamericana 2017- Campanya 
2016-2017”, realitzant una aportació econòmica de 643 euros. 
 
3. El conflicte del Sàhara Occidental ja dura 40 anys. Des de 1976, la població sahrauí viu 
dividida entre els Territoris Ocupats del Marroc i els campaments de refugiats. I malgrat les 
nombroses resolucions de Nacions Unides, fins i tot el desplegament de la MINURSO, que 
afirmen el dret inalienable del poble sahrauí per decidir el seu futur a través d'un 
referèndum, el Sàhara Occidental és, encara avui, l'últim territori d'Àfrica pendent de 
descolonització. En aquest context, el projecte LAONF pretén transformar el conflicte del 
Sàhara Occidental enfortint la resistència no violenta a través de la creació de la Xarxa 
LAONF. Els objectius són, per una banda, millorar les capacitats i la coordinació entre els 



col·lectius i els activistes no violents sahrauís dels Territoris Ocupats, Campaments de 
refugiats/des i la Diàspora. I per una altra banda, reforçar la comunicació i la difusió de les 
campanyes no violentes per tal d'incrementar la solidaritat i revitalitzar el moviment pro-
sahrauí a Catalunya. El projecte s'enfoca en la formació en "cascada" creant una xarxa de 
formadors i realització de tallers. A partir d'aquesta formació, s'incrementarà el nombre de 
joves pro-noviolència al Sàhara Occidental i es convocaran unes Jornades Internacionals 
sobre noviolència, amb la participació de joves activistes de Catalunya i altres parts 
d'Europa, per la constitució definitiva de la Xarxa LAONF.  
Aquestes accions i altres iniciatives no violentes que puguin sorgir durant la implementació 
del projecte tindran un acompanyament mediàtic a través de la creació d'un canal de 
comunicació entre mediactivistes sahrauís (Equip Media) i catalans. Es pretén així visualitzar 
la feina dels actors no violents i atraure més suport català i internacional. 
 
L’ajuntament de Celrà té interès en col·laborar amb aquest projecte a través del Fons Català 
de Cooperació que presenta el projecte 2937- “Creació de la xara LAONF per a la 
transformació no violenta del conflicte del Sàhara occidental”, realitzant una aportació 
econòmica de 3.900 euros. 
 
4. La darrera escalada de violència a la Franja de Gaza de l'estiu de 2014 (la tercera en tres 
anys) és la més destructiva de totes i ha tingut un efecte negatiu i profund en la capacitat de 
resiliència de la població palestina. Els bombardejos i els atacs per terra han provocat una 
gran por i una enorme inseguretat, especialment en els infants. En aquest context, el 
projecte actual s'emmarca en la crida d'emergència per al territori palestí ocupat, amb 
l'objectiu de mitigar els profunds danys i traumes soferts per la població infantil, tant a 
través d'espais d'esbarjo, com de teràpies personalitzades individuals i activitats de grup i 
adaptació a les seves activitats escolars. Per això, UNRWA, entitat executora del projecte, 
manté una xarxa de 254 terapeutes psicosocials que actuen en escoles, centres de salut i en 
refugis col·lectius on encara hi ha més de 14.000 persones. El projecte fa un èmfasi especial 
en els estudiants de les escoles d'UNRWA, ja que es considera que dels 240.000 estudiants 
de l'actual curs acadèmic, aproximadament 18.700 necessiten teràpies individuals o de grup. 
Alhora, es considera que les activitats psicosocials a les escoles són essencials, fins i tot per 
aquells infants que no necessiten teràpia individual de manera urgent. 
 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir a la finalitat d’aquest projecte a través del Fons Català 
de Cooperació que presenta el projecte 2775 – “Programa de salut mental comunitària. 
Impulsant la resiliència a través d’activitats psicosocials per a la població infantil de la Franja 
de Gaza”, amb una aportació econòmica de 4.000 euros. 
 
5. L’Associació Catalana d’Amics del poble Saharauí (ACAPS) porta a terme una important 
tasca social liderant la defensa dels drets humans individuals i col·lectius del poble saharauí i 
promovent projectes d’assistència humanitària o programes de cooperació, desenvolupament 
i sensibilització envers la causa saharauí. 
 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa de l’ACAPS realitzant una aportació per 
import total de 4.000 euros destinats al projecte “Tarbies 2016: Un àpat diari per als nens i 
nenes de les escoles bressol dels campaments de refugiats saharauís de Tindouf (Algèria)”, 
que té per objectiu principal la garantia d'un àpat diari als infants de 3 a 6 anys de les 
escoles dels campaments, uns 4.800 infants, prevenint les malalties derivades de la mala 
alimentació com la desnutrició i l'anèmia que afecta a més de la meitat dels infants menors 
de 6 anys. 
Aquest àpat és un incentiu pels infants i les seves famílies per assistir amb regularitat a les 
escoles bressol, de manera que amb aquest projecte s’assoleix un doble objectiu ja que es 
fomenta l’assistència a les escoles en edat pre-escolar, facilitant així l’accés a les escoles de 
primària. 

 
 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 15 de desembre 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), aprovar per 
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 

 
ACORD 

  
Primer. Atorgar una subvenció per import de 4.000 euros a favor del Grup Editor de la 
revista del Discapacitat (GERD) amb CIF (…) i domicili a efectes de notificacions C/ Firal, 22 
– 17840 de Sarrià de Ter amb la finalitat de contribuir a la causa del projecte de cooperació 
“Programa Integral d’Atenció Especial per a persones amb discapacitat d’Aguacatán” a 
Guatemala durant el 2016, que pretén garantir sobretot l’educació i l’accés a la salut dels 
infants i adults amb discapacitat d’Aguacatán, i contribuir a la millora de la qualitat de vida 
d’aquestes persones en general. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 4.000 euros a favor de Grup Editor 
de la revista del Discapacitat (GERD). 
  
Tercer. Atorgar una subvenció pels imports que tot seguit s’indiquen, a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions a 
Rambla santa Mònica 10, 4t 08002 de Barcelona, destinades als projectes que es detallen a 
continuació: 

• Subvenció per un import de 643 euros al projecte 2907 - “Agenda Llatinoamericana 
2017- Campanya 2016-2017” L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa 
que té tres finalitats: ser  una eina educativa, esdevenir font d’informació i servir 
com a dietari. S’edita a 14 països i es publica en 5 llengües diferents. Cada any 
s’edita sota un lema diferent, que vol fer reflexions al voltant de temes diversos: el 
gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió, etc. El 
projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de sensibilització  i el viatge 
d’anada i tornada. La campanya vol donar a conèixer el lema i els materials didàctics 
que l'acompanyen.  

 
• Subvenció per un import de 3.900 euros al projecte 2937 – Creació de la xara 

LAONF per a la transformació no violenta del conflicte del Sàhara occidental, que 
pretén enfortir la resistència no violenta en el conflicte del Sàhara Occidental a 
través de la creació de la Xarxa LAONF, amb els objectius de millorar les capacitats i 
la coordinació entre els col·lectius i els activistes no violents sahrauís dels Territoris 
Ocupats, Campaments de refugiats/des i la Diàspora; i reforçar la comunicació i la 
difusió de les campanyes no violentes per tal d’incrementar la solidaritat i revitalitzar 
el moviment pro-sahrauí a Catalunya. 

 
• Subvenció per un import de 4.000 euros al projecte 2775 – “Programa de salut 

mental comunitària. Impulsant la resiliència a través d’activitats psicosocials per a la 
població infantil de la Franja de Gaza” per tal de col·laborar en la recuperació 
psicosocial de la població infantil, tant a través d’espais d’esbarjo, com de teràpies 
personalitzades individuals i activitats de grup i adaptació a les seves activitats 
escolars.  
 
 

Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 8.543 euros a favor del Fons Català 



de Cooperació al Desenvolupament pels projectes subvencionats en l’apartat tercer del 
present acord. 
 
Cinquè. Atorgar una subvenció per import de 4.000 euros a favor de l’Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauís de Girona (ACAPS), amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificacions al Carrer Mestre Civil 3 de Girona, destinada al projecte “Tarbies 2015: Un àpat 
diari per als nens i nenes de les escoles bressol dels campaments de refugiats sahrauís de 
Tindouf (Algèria)” que té per objectiu principal garantir un àpat diari per als infants de 3 a 6 
anys de les escoles dels campaments, prevenint les malalties derivades de la mala 
alimentació, així com actuant com a reclam a l’assistència dels infants als centres escolars. 
 
Sisè. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.000 euros a favor de ACAPS Girona 
pels projectes subvencionats en l’apartat cinquè del present acord. 
 
Setè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 10 9240  46600 “Fons 
de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2016. 
 
Vuitè. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició: 
 

Única. Aquesta subvenció està condicionada a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de 
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat 
subvencionada. A més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a 
terme durant l’any objecte de subvenció. 

 
Novè. 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. 
 
Desè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
13. Atorgament de subvenció per l’organització de la 38a edició de la Festa 
d’Homenatge a la Vellesa 2016. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 9 de novembre de 2016, registre d’entrada municipal 4549, el Sr. (…) amb DNI 
(…) en representació de l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, va sol·licitar una 
subvenció per import de 3.482,26 euros per tal sufragar part de les despeses ocasionades 
per la realització de la 38a edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa, que enguany  s’ha 
celebrat el passat dia 9 d'octubre de 2016; acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament 
de Celrà i l’Associació Casal de la Gent Gran de “Can Ponac”.  
 
Juntament amb la sol·licitud, l'entitat aporta el balanç econòmic detallat de la realització de 
l’activitat, així com una còpia de les factures justificatives de la despesa efectuada durant la 
festa que consisteix, en l’acte oficial d’homenatge a les persones majors de 75 anys del 
municipi durant la missa de diumenge seguit d’un dinar de germanor al restaurant La 
Terrassa de Platja d’Aro. 
 
2. En data 21 de novembre de 2016 la regidora de Gent Gran ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 3.482,26 euros a favor de l'Associació Casal de la 
Gent Gran Can Ponac per tal sufragar la despesa derivada de l'organització de la Festa. 
 
3. En data 22 de novembre de 2016 ha emès informe la Secretària, 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, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; 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 
 

ACORD  
 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import  de 
3.482,26 euros a favor de  l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb CIF (…) i 
amb domicili a efectes de notificacions C/ La Fàbrica, 31 de Celrà, amb la finalitat de 
sufragar la despesa derivada de l’organització de la 38a edició de la  Festa d’Homenatge a la 
Vellesa que s’ha celebrat el dia 9 d'octubre de 2016.  
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 70  3372  48001  
“Aportació Festa Homenatge a la Vellesa i Altres” del pressupost vigent 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 l’Àrea de Serveis Econòmics de 
la Corporació. 

 
 
14. Atorgament de subvenció a favor de l’Animal a l’esquena per a les activitats i 
actuacions de l’exercici 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de Junta de Govern Lcoal, de data 3 de juny de 2014, es va aprovar el conveni 
de col·laboració entre l’Animal a l’Esquena i l’Ajuntament de Celrà, el qual finalitza la seva 
vigència el proper 31 de desembre de 2016; en virtut d’aquest conveni l’Ajuntament 
col·labora en el projecte presentat per aquesta entitat. És per la qual cosa que és d’interès 
de l’Ajuntament concedir una subvenció a favor de l’Animal a l’Esquena, per import de 
2.500€, amb els supòsits i condicionants establerts en el conveni.  
 
2. En data 26 de gener de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-000230-1, el Sr. (…), 
en representació de L’animal a l’esquena de Celrà amb CIF (…), va presentar la justificació 
d’activitats de L’animal a l’esquena de l’exercici 2015, i en data 3 de maig de 2016, registre 
d’entrada municipal 1802, el Sr. (…), en representació de L’animal a l’esquena, va presentar 
el programa d’activitats per a l’any 2016 amb el pressupost corresponent. 
 
3. En data 14 de desembre de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-005058-2, el Sr. 
(…), en representació de L’animal a l’esquena, va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una 
subvenció de 2.500,00 euros per tal de sufragar les despeses derivades del programa 
d’activitats previst per l’exercici 2016. 



 
4. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
en l’expedient administratiu. 
 
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 2.500,00€ 
a favor de l’entitat L’animal a l’esquena de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de 
notificacions al Mas Espolla, s/n, (17460) de Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades 
del programa d’activitats previst per l’exercici 2016. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
“Aportació entitats cíviques i culturals” 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’Animal a l’Esquena, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
15. Atorgament de subvenció a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà per 
activitats dutes a terme durant l’exercici 2016. 

  
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació de comerciants de Celrà és una entitat que organitza activitats diverses per a 
la dinamització del comerç de Celrà.   
 
2. En data 7 de desembre de 2016, registre d’entrada municipal número 4.990, l’Associació 
de Comerciants de Celrà presenta la documentació per a justificar les despeses ocasionades 
en la realització de diverses accions per a la dinamització comercial de l’any 2016, justificant 
una despesa superior a 4.500€ durant l’exercici 2016. 
 
3. En data 14 de desembre de 2016, el tècnic de promoció econòmica proposa la concessió 
d’una subvenció per import de 4.500 euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà 
per a donar suport al Pla de dinamització de l’any 2016. 
 
4. Ha emès informe la Secretària de la Corporació, en data 16 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 4.500 
euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà, amb NIF (…), domicili a efectes de 
notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà per a donar suport al Pla de dinamització de l’any 
2016. 
 



Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 91.4310.48900 
“Associació de Comerciants de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament 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. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

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

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

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

  
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 de Comerciants, així com a la Tresoreria i 
a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
16. Aprovació d’un preu públic pel curs d’Scrapbooking que es durà a terme 
durant el 2017. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà l’aprovació d’un preu públic no previst en les 
ordenances reguladores de preus públics de l’Ajuntament de Celrà, corresponent al curs 
d’Scrapbooking que es portarà a terme durant el 2017:  
       

Curs 
PPB tot el 

curs  PPB 1 sessió 
Scrapbooking 77,00€ 15,00€ 
 
De conformitat amb l’informe emès per l’àrea de Cultura de data 14 de desembre de 2016, 
que consta a l’expedient, aquest preus estarà publicitat 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 15 de desembre de 2016. 



 
2. En data 5 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar diversos preus 
públics 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, en els quals es preveia 
la ‘Promoció Nadal’, en què es feia un descompte del 10% sobre el preu de l’entrada 
anticipada dels espectacles, per als dies 16, 17 i 18 de desembre de 2016. Vist l’èxit 
d’aquesta promoció, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà prorrogar la promoció del 
descompte del 10% sobre el preu de l’entrada anticipada dels espectacles, fins al dia 24 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 el següent preu públic per al curs d’Scrapbooking que es portarà a terme 
durant el 2017: 
       

Curs 
PPB tot el 

curs  PPB 1 sessió 
Scrapbooking 77,00€ 15,00€ 
 
Segon.- Prorrogar la promoció del descompte del 10% sobre el preu de l’entrada anticipada 
dels espectacles, fins al 24 de desembre de 2016.  
 
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
17. Retribucions complementàries: control de bosses abandonades 
d’escombreries. 

 



Per tal d'atendre les necessitats de control i supervisió del servei de recollida selectiva 
porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i caps de 
setmana de l'any 2017, cal destinar-hi personal de la brigada de serveis de 
l'Ajuntament de Celrà, concretament a càrrec dels Srs. (…),(…),(…) i (…). Aquestes 
activitats es desenvoluparan fora del seu horari laboral, raó per la qual es computaran 
com a hores extraordinàries. 
 
El cap de l’àrea de serveis municipals ha emès informe relatiu a la previsió d'hores 
necessàries i cost econòmic per a realitzar les tasques de control i supervisió del servei 
de recollida selectiva porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els 
dies festius i caps de setmana de l'any 2017, amb una despesa màxima per treballador 
de: 

• (…): 1.550,40€ 
• (…): 1.622,40€ 
• (…): 1.457,60€ 
• (…): 1.403,20€ 
TOTAL:  6.033,60€ 

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

 
A C O R D S 

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa de 6.033,60€, concretament 1.550,40€ a favor del 
Sr. (…), 1.622,40 euros a favor del Sr. (…), 1.457,60  euros a favor del Sr. (…) i 1.403,20€ 
a favor del Sr. (…), en concepte d’hores extraordinàries per dur a terme les tasques de 
control i supervisió del servei de recollida selectiva porta a porta de les escombraries del 
municipi de Celrà, en els dies festius i caps de setmana de l'any 2017. Es reconeixerà 
l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització de les tasques 
per part de cada treballador un cop finalitzat cada mes.  
 
Segon. Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 80.1500.15100 
'Gratificacions personal serveis territorials' del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria 

 
 
18. Retribucions complementàries: complement de productivitat. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
S'ha acordat un complement de productivitat per tal de reduir l'absentisme del personal al 
servei de l'Ajuntament, en funció dels dies efectivament treballats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que el complement de productivitat està 
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa amb 
què el funcionari exerceix la seva feina. I en els mateixos termes es pronuncia l'article L’art. 
103.c del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 

 
Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret d’Alcaldia 
340/2015, de data 22 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la 
competència per aprovar la distribució de les retribucions complementàries que no siguin 
fixes i periòdiques; 

 



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

A C O R D 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
l’import total de 54.165,87 euros, en concepte de complement de productivitat amb 
l'objectiu de reduir l’absentisme laboral, pels dies efectivament treballats, a favor del 
personal i quanties que es relaciona a l’annex adjunt. 
 
Segon.- Imputar la despesa en les aplicacions pressupostàries del Capítol I del pressupost 
de l’any 2016 de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
19. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
20. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
21. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
20:25 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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