
 
 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 1/2017 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20:45 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 17 de gener de 2017 i prèvia convocatòria rea-
litzada 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 Lo-
cal 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. Josep Bartis Fàbrega, alcalde accidental  
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 
 
REGIDOR ABSENT 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que excusa la seva assistència per malaltia. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oient la Sra. Mercè Amich Vidal i la Sra. Sonia Fortià Martí, regi-
dores 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 20 de 
desembre de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 20 de 
desembre de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
2. Adjudicació d’un contracte menor de serveis pel manteniment dels ascensors 
dels edificis municipals. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
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És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme el manteniment dels ascensors instal·lats 
en locals de pública concurrència que són de responsabilitat municipal i que es troben ubi-
cats a: 

• Centre Cultural La Fàbrica,  
• Escola l’Aulet,  
• edifici oficines de l'Ajuntament,  
• Escoles velles 
• Teatre Ateneu 
• Can Ponac 

 
És d’interès de la corporació contractar a una empresa perquè dugui a terme l’esmentat ser-
vei; 
 
Es va demanar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a dur a 
terme aquest servei, són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
Ha emès informe el cap de serveis públics municipals, en data 30 de desembre de 2016, 
proposant l’adjudicació del manteniment dels ascensors a favor de l’empresa CITYLIFT S.A., 
per ser la més avantatjosa per a la corporació; 
 
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 contrac-
te és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 1 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial De-
cret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de con-
tractes de sector públic. 
 
3.- La Junta de Govern Local és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat 
amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny de 2015.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a dur a terme el manteniment dels  
ascensors instal·lats en locals de pública concurrència que són de responsabilitat municipal i 
que es troben ubicats al Centre Cultural La Fàbrica, a l’escola l’Aulet, a l’edifici de les oficines 
de l'Ajuntament, a les escoles velles, al Teatre Ateneu i a Can Ponac a favor de l’empresa 
CITYLIFT S.A., amb NIF (...) i domicili al Polígon Industrial Mas Xirgu – carretera Santa Co-
loma de Farners, 99 de Girona – per un import total de 4.932,00 € IVA exclòs – 5.967,72€ 
IVA inclòs (68,50€ mensuals per cada ascensor IVA exclòs – 79,38€ IVA inclòs). Vigència: 
des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2017. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
30.3331.21300 “Manteniment ascensor Ateneu”, 11.9200.21300 “Manteniment ascensor 
Ajuntament”, 30.3300.21300 “manteniment ascensor centre cultural”, 70.2310.21300 “Man-
teniment ascensor escoles velles”, 70.3372.21300 “manteniment ascensor casal d’avis Can 
Ponac”, i 76.3231.21300 “Manteniment ascensor escola Aulet”, del pressupost de la corpora-
ció de l'any 2017. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presenta-
ció de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament prestats. 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

City lift, S.A. 68,50€/mes per ascensor   79,38€/mes per ascensor 
Kone elevadores, S.A. 81,00€/mes per ascensor 98,01€/mes per ascensor 
Marvi ascensores, S.L. 78,50€/mes per ascensor 94.98€/mes per ascensor 
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Quart.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari 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 Corpora-
ció. 

 
 
3. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per executar el projecte de  desenvolupa-
ment comunitari adreçat a joves que es troben en risc d’exclusió social. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Des de fa mesos, es detecta la necessitat d’intervenir amb grups de joves que, majoritària-

ment, ni estudien ni treballen i que es reuneixen en diferents punts de la via pública, sovint en 
horari escolar. Fumen marihuana, fan enrenou, embruten i deixen deixalles al carrer. Sovint 
van amb gossos sense lligar que fan les seves necessitats i queden a la via pública i en ocasi-
ons, han provocat algunes destrosses en mobiliari urbà. 

 
Un dels llocs de trobada d’aquests joves és el pati de l’escola l’Aulet on entren quan està tan-
cada i tenen el mateix comportament, amb la qual cosa, el pati de l’escola queda ple de deixa-
lles que cal recollir abans que entrin els alumnes.  A més, en varies ocasions s’han hagut de 
reparar persianes que havien estat malmeses o pintat parets on hi havia pintades amb esprai. 
 
Alguns d’aquests joves estan en edat d’escolarització i altres no. Alguns estan expulsats de 
l’institut o no hi assisteixen. Altres tenen més de 16 anys però ni estudien ni treballen, ni te-
nen cap activitat organitzada per ocupar el temps.  

 
2. L’ajuntament té interès en establir vincle amb aquests joves, donar-los suport en el seu 

desenvolupament personal i social i evitar situacions de risc d’exclusió social. En aquest sentit, 
cal conèixer i motivar aquets joves per tal que ocupin en el seu temps amb activitats i pro-
grames que els aportin experiències constructives i que els estimulin a encarrilar el seu futur 
enlloc d’ocupar el seu temps consumint estupefaents i fent bretolades que cada vegada són 
més greus i poden acabar considerant-se delictes. 

 
Per intervenir i treballar adequadament amb aquests joves, es considera necessari dissenyar i 
portar a terme un projecte de desenvolupament comunitari. Cal un treball de medi obert ja 
que els joves per pròpia iniciativa no participen de cap activitat ni fan cap sol·licitud a cap ser-
vei municipal. 

  
3. En data 11 de gener de 2017 la Fundació SER.GI amb NIF (...) ha presentat la seva oferta 

econòmica per a la realització del servei de Desenvolupament Comunitari entre els mesos de 
febrer i desembre de 2017.  
 

4. En data 12 de gener de 2017 la tècnica d’Educació ha emès un informe segons el qual es 
considera oportú adjudicar el contracte menor del servei de Desenvolupament  Comunitari 
pel període comprès entre els mesos de febrer i desembre del 2017, a favor de la Fundació 
SER.GI. 

  
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del contracte és de 
serveis. Al contracte li correspon la categoria 24 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes de 
sector públic. 
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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 menor de serveis per realitzar un projecte de Desenvolupament 
comunitari a Celrà adreçat a joves que es troben en risc d’exclusió social, durant el període com-
près entre els mesos de febrer i desembre de 2017 a favor de la Fundació SER.GI amb NIF (...), 
adreça a la Plaça Lluís Companys 12, baixos, Edifici Cent Llars 17003 de Girona, i adreça electrò-
nica a efectes de notificacions info@fundaciosergi.org, per 8 hores setmanals, i un import total de 
7.411,04 euros. 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament realitzades, 
les quals seran validades prèviament per l’àrea d’Educació i fiscalitzades per la intervenció de la 
corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació de 
la factura corresponent. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
76.3200.22699 “Activitats Àrea Educació” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2017.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-li que el mateix perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
4. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per executar el projecte d’inserció laboral 
per a joves desocupats de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà desenvolupa les seves accions en el marc 
dels objectius fixats en el Pla Local de Joventut (PLJ) de Celrà 2016-2019. L’objectiu princi-
pal de l’eix 1 del PLJ és “Millorar les oportunitats d’ocupabilitat del jovent de Celrà d’entre 16 
i 30 anys, incrementant les seves oportunitats formatives i laborals”. 
 
En aquest context, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà, vol posar en marxa un pro-
jecte d’inserció laboral per a joves desocupats del municipi de Celrà durant el primer semes-
tre de l’any 2017. 
 
Per dur a terme el projecte, l’Ajuntament de Celrà vol contractar una empresa que treballi 
en l’àmbit social i ocupacional per desenvolupar el projecte amb les característiques se-
güents: 

- El projecte s’iniciarà l’1 de febrer i finalitzarà el 30 de juny.  
- L’empresa contractada desenvoluparà el projecte entorn a 3 grans objectius: 

o Acompanyament dels joves en la creació d’un itinerari formatiu o laboral 
o Treball sobre les habilitats per la vida i les competències personals dels joves 
o Millora de l’ocupació juvenil a través de la contractació de 3 joves durant tres 

mesos 
 
El projecte d’inserció laboral per a joves desocupats implica: la dedicació d’un professional a 
12 hores setmanals des de l’1 de febrer fins el 30 de juny de 2017 i la contractació de 3 jo-
ves del municipi durant un període de 3 mesos a 20 hores setmanals. 
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2. La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (Ser.Gi)fa més de 35 anys que treballa en 
diferents projectes en el marc de la pedagogia social. És una entitat amb experiència, sol-
vència i coneixement de projectes socioeducatius adreçats a la inclusió social de col·lectius 
vulnerables i la compensació de desigualtats socials. 
 
És una entitat que desenvolupa diferents projectes per a la ciutadania i el desenvolupament 
comunitari i per tant, pot desenvolupar amb qualitat, un projecte socioeducatiu adreçat als 
joves en risc d’exclusió detectats a Celrà. 
 
3. En data 11 de gener de 2017 la Fundació Ser.Gi amb NIF (...) ha presentat la seva oferta 
econòmica per a la realització del servei d’ inserció laboral de joves entre els mesos de fe-
brer i desembre de 2017.  
 
4. Es considera que la fundació SER.GI té la capacitat de prestar el servei amb qualitat i de 
manera eficient i eficaç i per tant, és oportú adjudicar a favor d’aquesta entitat, el contracte 
menor de serveis d’inserció laboral de joves. 
 
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 contrac-
te 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 De-
cret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de con-
tractes de sector públic l’objecte. 
 
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 la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor del servei consistent en executar el projecte d’inserció 
laboral per a joves desocupats de Celrà durant el període de febrer a juny de 2017 per un 
import total d’11.928,97 euros, d’acord amb l’oferta econòmica presentada, a favor de la 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb NIF (...), domiciliada a la Plaça Lluís Com-
panys, 12 de Girona. 
 
Aquest servei té tres objectius: 

- Acompanyament dels joves en la creació d’un itinerari formatiu o laboral 
- Treball sobre les habilitats per la vida i les competències personals dels joves 
- Millora de l’ocupació juvenil a través de la contractació de 3 joves durant tres mesos 

 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament realit-
zades, les quals seran validades prèviament per l’àrea d’Educació i fiscalitzades per la inter-
venció de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presenta-
ció de la factura corresponent. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
50.3240.22799 “formació de joves”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2017.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a la Fundació SERGI, i comunicar-li que el mateix perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a la Tresoreria i a Comptabilitat de la corporació. 
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5. Adjudicació d’un contracte privat per a un espectacle del Mag Lari a l’Ateneu de Celrà. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de la corporació contractar l’empresa Serveis de l’espectacle Focus, S.A., per a 
la realització de l’espectacle “Una nit amb el Mag Lari”, que es realitzarà el dia 29 d’abril de 
2017 al pavelló de les piscines de Celrà, a les 20.30h. Per a la realització d’aquest espectacle 
cal la producció específica de so i il·luminació, que anirà a càrrec de l’empresa Blue live pro-
ducciones, S.L. 
 
Ha emès informe la tècnica de cultura, en data 11 de gener de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 20 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 estem davant un contrac-
te privat ja que són contractes privats els celebrats per una Administració Pública que té per 
objecte serveis com la creació i interpretació artística i literària o espectacles compresos en 
la categoria 26 del l'Annex II de la Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial de-
cret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de con-
tractes de sector públic. 
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en vir-
tut 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 per a la representació de l’espectacle “Una nit amb el  Mag 
Lari”, que es realitzarà el dia 29 d’abril de 2017 al pavelló de les piscines de Celrà a les 
20.30h, a favor de l’empresa Serveis de l’espectacle Focus, S.A., amb NIF (...) i domicili al 
carrer Àvila, 149-155 de 08018 Barcelona, per un catxet final de 3.500,00€ IVA exclòs 
(4.235,00€ IVA inclòs).    
 
Segon. Adjudicar el contracte per a la producció tècnica de so i il·luminació per a la  realit-
zació de l’espectacle “Una nit amb el  Mag Lari”, que es realitzarà el dia 29 d’abril de 2017 al 
pavelló de les piscines de Celrà a les 20.30h, a favor de l’empresa Blue live producciones, 
S.L., amb NIF (...) i domicili al carrer Girona 3A de 08759 Vallirana (Barcelona), per un cat-
xet final de 1.000,00 € IVA exclòs (1.210,00 € IVA inclòs).     
 
Tercer. El pagament es farà efectiu mitjançant una transferència bancària en el termini mà-
xim de 30 dies a partir de la presentació de la factura corresponent, prèvia fiscalització per 
la Intervenció de la Corporació. 
 
Quart. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30 3331 22609 
“activitats Teatre Ateneu” del pressupost vigent de la corporació. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als adjudicataris. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
6. Ratificació del Decret d’Alcaldia 726/2016, de 30 de desembre, relatiu a l’adjudicació 
d’un contracte menor d’obres per a l’execució de les obres per la urbanització de la Plaça 
dels Ametllers de Celrà. 

 
Per Decret d’Alcaldia número 726/2016, de data 30 de desembre de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2016, 
es va aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat “Urbanització de la 
Plaça dels Ametllers”, redactat per l’arquitecta Sra. Montse Llorens, amb un pressu-
post total d’execució per contracte de 25.229,57 Euros, IVA exclòs (30.527,78 Euros, 
IVA inclòs).  
 
2. Es va convidar, a través de la plataforma de contractació del perfil del contractant,  
a tres empreses per a què presentessin, abans del 28 de desembre de 2016, la seva 
oferta econòmica. Només ha presentat oferta econòmica l’empresa següent:  

 
Construccions Rubau, S.L. i Obres i construccions Celrà S.L. no han presentat oferta. 
 
3. En data 29 de desembre de 2016, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament pro-
posant l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Construccions 
teixidor Pagès, S.L.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novem-
bre, 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. 
 
Per tot això,  
 

HE RESOLT  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la Urbanització de la Plaça dels 
Ametllers de Celrà, a favor de l’empresa Construccions teixidor Pagès, S.L., amb NIF 
núm. (...), i amb domicili al C/Vell, 20, 17120 La Pera (Girona), per un import de 
22.430,00 euros, IVA Exclòs, (27.140,30 euros, IVA Inclòs). 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel projecte d’obra or-
dinària. 
El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos, a comptar de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
21.1510.61900 ‘Urbanització plaça Ametllers’ 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 la present resolució a l’adjudicatari, i comunicar-li que aquesta re-
solució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 
 
Sisè.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri. 

 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

Construccions Teixidor Pagès, S.L. 22.430,00€ 27.140,30€ 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 726/2016, de data 30 de desembre de 2016, re-
latiu a l’adjudicació del contracte menor d’obres per a la Urbanització de la plaça dels Amet-
llers de Celrà, transcrit en la part expositiva del present acord. 

 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
7. Adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació Contínua. 

 
Un any més s’ha presentat el Pla agrupat de formació contínua de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells Comar-
cals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions Obreres 
(CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de Funciona-
rios (CSI-F).  
 
La finalitat d’aquest pla és promoure i fer arribar la formació a tot el personal funcionari i la-
boral dels ens locals, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que la formació 
té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals de les per-
sones que integren l’administració local i així millorar els serveis públics.  
 
L’Ajuntament de Celrà està interessat en oferir al seu personal les accions formatives que es 
desenvoluparan al llarg de l’any 2017 integrades en el Pla Agrupat de Formació Contínua.  
 
Per poder ser beneficiaris d’aquestes accions formatives subvencionades cal formalitzar 
l’adhesió a l’esmentat pla agrupat i trametre la documentació corresponent a l’Associació Ca-
talana de Municipis;  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 
Primer. Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació Contínua 
indicat en la part expositiva d’aquest acord per a l’any 2017, destinat al personal de la prò-
pia corporació. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

 
 
8. Retribucions complementàries: repartiment calendari PaP 2017. 
 

Les Sres. (...),(...) i (...) van efectuar el repartiment del calendari Porta a porta 2017 
per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei 
de repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant una tercera part del mu-
nicipi cadascuna, segons queda acreditat en la proposta de la tècnica de medi ambient 
de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 83,34€ a cada treballadora en con-
cepte de complement de productivitat per la tasca realitzada, el qual consta en 
l’expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
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Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
83,34 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2017. 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions per-
sonal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
83,34 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2017. 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions per-
sonal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
83,34 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2017. 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions per-
sonal esports del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de 
Girona per dur a terme el projecte d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Torre 
Desvern.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà desenvolupar un projecte d’excavacions arqueològi-
ques al jaciment de la Torre Desvern del municipi. 
 
La Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Recerca Històrica, secció Laboratori 
d’Arqueologia i Prehistòria, promou activitats arqueològiques entre la comunitat d’estudiants 
i entre tots aquells interessats en el camp de l’arqueologia i les duu a terme amb la finalitat 
d’apropar, transmetre i difondre a la societat els coneixements que es derivin en l’àmbit del 
patrimoni cultural al nostre territori. 
 
Ambdues parts tenen interessos comuns en la recerca, documentació i difusió en l’àmbit de 
l’arqueologia i el patrimoni cultural, i a l’any 2012 van signar un conveni de col·laboració per 
a portar a terme el projecte d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Torre Desvern, 
el qual ha finalitzat la seva vigència el 31 de desembre de 2016. 
 
Ambdues parts tenen interès en formalitzar un nou conveni de col·laboració amb la Universi-
tat de Girona per dur a terme el projecte d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Tor-
re Desvern de Celrà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Arts. 47 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
2. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona 
i l’Ajuntament de Celrà per desenvolupar un projecte d’excavacions arqueològiques al jaci-
ment de la Torre Desvern del municipi, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 4.500,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressu-
postària núm. 21 1510 64000 “projectes tècnics” del pressupost de l’exercici 2017 de la cor-
poració. 
 
Tercer. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Quart. Comunicar el present acord a la Universitat de Girona. 
 
Cinquè. Fer públic aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà. 

 
ANNEX 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
Celrà, 18 de gener de 2017  

REUNITS 
 
D'una part, la Universitat de Girona (UdG) representada pel doctor Sergi Bonet i Marull, Rec-
tor Magnífic, que actua en nom i representació d'aquesta Universitat, en virtut del Decret 
259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516 de 5 de desembre de 2013), de nomena-
ment del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s'estableix als arti-
cles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per acord GOV/94/2011 de 7 
de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011), amb domicili als efectes d'aquest contrac-
te a la Pl. St. Domènec 3, 17004 Girona.  
 
I de l'altra, l'Il·lm. Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde President de l'Ajuntament de Celrà en 
nom i representació d'aquest Ajuntament  
 

EXPOSEN 
 
Que l’Ajuntament de Celrà està interessat en el desenvolupament d’un projecte 
d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Torre Desvern, situat dins el seu municipi. 
 
Que la Universitat de Girona, mitjançant l'Institut de Recerca Històrica, secció Laboratori 
d'Arqueologia i Prehistòria, té interès en promoure activitats arqueològiques entre la comuni-
tat d'estudiants i entre tots aquells interessats en el camp de l'arqueologia i dur-les a terme, 
amb la finalitat d'apropar, transmetre i difondre a la societat els coneixements que es derivin 
en l'àmbit del patrimoni cultural al nostre territori.  
 
Que, per tant, ambdues parts tenen interessos comuns en la recerca, documentació, difusió 
en l'àmbit de l'arqueologia i el patrimoni cultural, i reconeixent-se plena capacitat jurídica, 
decideixen signar un conveni de col·laboració que sotmeten a les següents  
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte del conveni  
L'objecte d'aquest conveni és regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i l'Institut 
de Recerca Històrica, secció Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria, de la Universitat de Giro-
na per dur a terme el projecte d'excavacions arqueològiques esmentat al preàmbul d'aquest 
document. 
 
Segona .- Responsabilitat del Treball  
La Universitat de Girona, mitjançant el seu grup d'Investigació d' Arqueologia i Prehistòria, i 
sota la direcció dels professors Josep Maria Nolla i Brufau i Josep Burch i Rius, serà la res-
ponsable de la direcció científica dels treballs d'investigació.  
 
Tercera.- Obligacions de la Universitat de Girona  
La Universitat de Girona, mitjançant el Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de l'Institut de 
Recerca Històrica i sota la direcció dels professors Josep Ma. Nolla i Brufau i Josep Burch i 
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Rius, serà responsable de les tasques científiques de direcció dels treballs arqueològics i la 
realització dels corresponents informes i memòries científiques derivats dels mateixos. 
  
Serà responsabilitat de la Universitat de Girona: 
- Direcció dels treballs arqueològics  
- Realització dels informes i memòria científica necessaris  
 
Els diversos treballs específics a realitzar cada any seran concretats en un annex al present 
conveni que s'actualitzarà anualment i en el qual es podran afegir nous aspectes no inclosos 
a la llista anterior, de comú acord entre ambdues parts.  
 
El Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de 
Girona emprarà la quantitat assignada a la realització d'una campanya d'excavacions ar-
queològiques a la Torre Desvern. El pressupost assignat compren també les tasques de ges-
tió administrativa (redacció projecte, permisos administratius ... ) i la realització del corres-
ponent informe i memòria d'excavació. 
  
Quarta.- Obligacions de l' Ajuntament de Celrà  
Seran obligacions de l'Ajuntament de Celrà: 
 
a) L'entitat local tindrà cura tant de l'existència com del manteniment de les mesures de se-
guretat escaients, tals com la senyalització oportuna o el tancament d'accessos en les im-
mediacions de les excavacions.  
b) Així mateix l'Ajuntament serà qui vetlli pel correcte manteniment del jaciment estudiat, 
sens perjudici que les parts signatàries del present Conveni puguin pactar en un futur de 
forma expressa altra cosa.  
c) Les despeses derivades de la maquinària o la seguretat del jaciment no estan incloses en 
aquest pressupost i aniran a càrrec de l'Ajuntament de Celrà.  
 
Cinquena.- Terminis i forma de pagament 
La UdG facturarà a l'Ajuntament de Celrà, l'any 2017, la quantitat de 4.500€ (IVA inclòs).  
 
En cas de renovació, la resta d’anys la quantitat s’establirà anualment en l’annex correspo-
nent en funció de les tasques a desenvolupar. La quantitat designada anualment es facturarà 
seguint els mateixos terminis especificats en el present conveni. 
 
L’Ajuntament de Celrà, prèvia presentació de factura, farà efectius aquests imports mitjan-
çant transferència bancària, a favor de la Universitat de Girona, al seu compte núm. (...) del 
Banc de Sabadell. Els pagaments es realitzaran segons treballs efectivament realitzats. 
  
Sisena.- Procediment d'informació  
Els professors Josep Maria Nolla i Brufau i Josep Burch i Rius, responsables científics per part 
de la UdG, informarà l'Ajuntament de Celrà sobre l'estat i l'evolució dels treballs sempre que 
aquest ho sol·liciti.  
 
Setena.- Propietat intel·lectual  
Els drets d'explotació dels resultats obtinguts en les excavacions corresponen a la Universitat 
de Girona i a l'Ajuntament de Celrà tal com especifica la Llei de propietat intel·lectual (Reial 
Decret 1/1996, de 12 d'abril), es respectaran els drets morals dels investigadors de la Uni-
versitat de Girona i, en qualsevol tipus de difusió dels resultats de les excavacions, aquests 
investigadors seran mencionats expressament com a assessors i directors científics del tre-
ball, fent constar la seva relació amb la Universitat de Girona.  
 
Vuitena.- Difusió del resultat  
Quan una de les parts signatàries vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o to-
talment, per difondre'ls i/o publicar-los com a article, conferència, etc., haurà de sol·licitar la 
conformitat de l'altra part per escrit. Aquesta haurà de comunicar l'autorització o manifestar 
el seu desacord en un termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense respos-
ta, s'entendrà l'autorització per a la difusió dels resultats.  
 
Novena.- Vigència del conveni  
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Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2017. Tot i això ambdues parts, de mutu acord podran prorrogar el conveni en anys suc-
cessius. El termini màxim de durada, incloses les pròrrogues, serà de quatre anys.  
 
Amb independència del dret que assisteix les parts per als supòsits d'incompliment, en el cas 
que tant l'equip investigador com l'Ajuntament decideixin la finalització anticipada d'aquest 
conveni, hauran de comunicar-ho per escrit a l'altra part amb un mes d'antelació.  
 
Desena.- Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i els dubtes que es puguin plantejar sobre la se-
va interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre sobre 
les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 
 
Onzena.- Publicitat 
El conveni es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data esmentats 
a l'encapçalament.  
 
Per la Universitat de Girona     Per l’Ajuntament de Celrà 
Jordi Freixenet Bosch.     Daniel Cornellà Detrell 
Vicerector de Recerca.     Alcalde 
Per autorització de signatura del rector  
mitjançant resolució de data  
17 de desembre de 2013.  
 
PDI Responsable   
Josep M. Nolla Brufau  
Mitjançant la meva signatura  
manifesto que he llegit, entès 
i acceptat el que s'acorda en 
aquest document. 
 
PDI Responsable   
Josep Burch i Rius  
Mitjançant la meva signatura  
manifesto que he llegit, entès 
i acceptat el que s'acorda en 
aquest document. 

 
10. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
11. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
12. Precs i preguntes. 

 
No s’escau 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
20:45 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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