
 
 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 5/2017 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20.00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 21 de març de 2017 i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions 
de la casa consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcalde i assistits per mi, la secretària general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Mercè Amich Vidal i Sònia 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 7 
de març de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7 de 
març de 2017, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d’oficina d’atenció a les 
persones i altres serveis.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 17 de març de 2015, es va adjudicar el 
contracte del servei de l’oficina d’atenció a les persones a favor de l’empresa Jubilus 
Gerontologia, S.L. El contracte es va formalitzar en data 25 de març de 2015, amb efectes a 
partir del dia 1 d’abril de 2015. La durada del contracte és de 2 anys, concretament des del 
dia 1 d’abril de 2015 fins al dia 1 d’abril de 2017. 
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2. És d’interès de la Corporació prorrogar aquest contracte un any, concretament des del dia 
2 d’abril de 2017 fins al dia 1 d’abril de 2018, ambdós inclosos.  
 

3. Ha emès informe la tècnica de l’ajuntament informant favorablement la pròrroga d’aquest 
contracte.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte de 
serveis (període principal) serà de 2 anys, concretament des del dia 1 d’abril de 2015 fins al 
dia 1 d’abril de 2017, amb possibilitat d’una pròrroga del contracte per un any (de l’1 d’abril 
de 2017 a l’1 d’abril de 2018) i un any més (de l’1 d’abril de 2018 a l’1 d’abril de 2019), les 
quals hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament de Celrà.” 
 
La clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte 
administratiu estableix que: “La duració del contracte es fixa en dos anys, a comptar a partir 
de l’ inici de la prestació del servei, el qual ha de tenir lloc dins del mes següent a la data de 
formalització del contracte. El contracte serà prorrogable de forma expressa, abans de la 
finalització del contracte, i sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, 
pugui excedir de 4 anys.” 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar el contracte del servei d’oficina d’atenció a les persones formalitzat amb 
l’empresa Jubilus Gerontologia, S.L., des del dia 1 d’abril de 2017 fins al dia 1 d’abril de 
2018, ambdós inclosos.  
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 70.2310.22799 ‘serveis 
socials. Pla integral d’atenció a la gent gran’ del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Jubilus Gerontologia, S.L.  
 
Quart. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 
 
3. Aprovació de la pròrroga de la concessió de la nau número 2 de propietat 
municipal per a la generació d’activitat econòmica. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de març de 2014, es va adjudicar la nau 
industrial número 2, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a favor 
de XO In my room, S.C.P. D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la 
concessió de domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 1 d’abril 
de 2014. Per tant, finalitzava el dia 31 de març de 2016. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de març de 2016, es va prorrogar per 
un any la concessió de la nau número 2, des del dia 1 d’abril de 2016 fins al dia 31 de març 
de 2017, inclòs. 
 
3. Per decret d’Alcaldia 373/2016, de data 6 de juliol de 2016, es va acceptar que la 
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concessió de domini públic de la nau número 2, adjudicada a favor de XO-In my room, S.C.P. 
continuessin vigents a favor de l’empresa XO-In my room, S.L., quedant subrogada aquesta 
en tots els drets, deures i obligacions que es desprenen de la concessió formalitzada. 
 
4. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 1 d’abril de 2017 fins al dia 31 de març de 2018, inclòs. 
 
5. En data 16 de març de 2017 la tècnica de promoció econòmica ha emès informe favorable 
a la pròrroga de concessió, que consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el termini 
de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 1 d’abril de 2014. A la durada 
inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, les 
pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any fins a un màxim de 4 anys pròrrogues 
incloses, d’acord amb la clàusula V del plec.”. 
 
2. 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.  
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 2 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de XO-In my room, S.L., des del dia 1 d’abril de 
2017 fins al dia 31 de març de 2018, inclòs 
 
Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, els concessionaris han de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al quart any, per import de 
400 euros/mes. 
 
Tercer. Notificar el present acord a XO-In my room, S.L., així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
4. Aprovació de la modificació del contracte administratiu de manteniment de 
l’enllumenat públic de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 de desembre de 2016 es va formalitzar el contracte del servei per al 
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà amb l’empresa 
Etra Bonal, S.A., amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017, amb un preu de contracte 
de 39.848,02€ IVA Exclòs (48.216,10€ IVA Inclòs) per als dos anys de contracte, 
corresponent 19.924,01 € IVA Exclòs (24.108,05 € IVA inclòs), a cadascuna de les 
anualitats. 
 
2. En data 9 de febrer de 2017, mitjançant Decret d'Alcaldia 86/2017 es va incoar 
procediment de modificació del contracte administratiu del servei per al manteniment de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà degut a la supressió de 16 Ut 
projectors de H.M. 2000 W pels motius indicats en la part expositiva de la resolució i que 
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consten en la proposta del cap de serveis municipals i que suposarà una reducció del cost 
del contracte de 778,70 euros anuals i es va concedir una audiència per unt ermini de deu 
dies hàbils, per tal que poguessin presentar les al·legacions que s’estimessin oportunes. 
Notificació rebuda en data 20 de Febrer de 2017. 
 
3. Finalitzat el termini de deu dies hàbils, l’empresa no ha presentat cap al·legació a la 
modificació proposada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 106, 108, 210, 211 i 219 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. 
 
2. Articles 29 i 333 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de contractes de sector públic. 
 
3. Articles 97 i 102 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que s’ aprova el 
reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
4. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Ratificar el Decret d'Alcaldia 86/2017, de data 9 de febrer, en virtut del qual s'incoa 
el procediment de modificació del contracte administratiu del servei per al manteniment de 
les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà. 

 
Segon. Aprovar la modificació del contracte del servei per al manteniment de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà, en tant que es troben 
contemplades en el Plec de clàusules administratives particulars, en els termes expressats 
en l’informe del cap de serveis públics municipals, i que suposa un decrement de -778,70 € 
anuals, equivalent a un percentatge del preu de contracte de – 3,9%. 

 
El preu del contracte passa a ésser de 19.145,31€ anuals, IVA exclòs. 

 
Tercer. Comunicar les dades bàsiques del contracte modificat al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  

 
Quart. Fer públic aquest acord al perfil de contractant de l’Ajuntament en el termini de 48 
dies naturals a comptar de la data de notificació de l’acord.  

 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Etra Bonal , S.A.  
 
Sisè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 
 
5. Aprovació de bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball 
d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals del personal de les escoles bressol municipals. 
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2. Ha emès informe la tècnica d’educació, en virtut de la qual es posa de manifest que el 
servei d’escola bressol municipal és un servei prioritari per a l’Ajuntament, i que cal prestar 
amb les correctes condicions. 
 
3. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procediment que es pretén dur a 
terme per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals 
d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
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.- Declarar sector prioritari el servei d'escola bressol, a fi de poder prestar 
degudament aquest servei, ja que és prioritari tant per la seva funció social i educativa sobre 
els infants atesos com pel servei de cura dels infants que permet que els seus progenitors 
puguin anar a treballar. A més, cal garantir la ràtio de professionals que estableix la 
normativa i que permeti una adequada atenció als infants usuaris del servei. 
 
Segon.- Aprovar les bases que han de regir el procediment per a la creació d’una borsa de 
treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
de la corporació i a l’etauler.  

 
 
6. Retribucions complementàries 
 

La Sra. (…), educadora de les escoles bressol durant el mes de febrer ha realitzat 
diverses tasques d’acompanyament d’activitats fora de les instal·lacions de l’ecola 
bressol. El regidor de règim interior de l’Ajuntament de Celrà ha proposat el pagament 
en concepte de complement de productivitat per dur a terme aquestes tasques  
l’import de 16,30€ a cada treballadora per cada repartiment realitzat, els quals consten 
en l’expedient. 
 
Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret d’Alcaldia 
341/2015, 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 dels següents 
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A C O R D S 

 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
16,30 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de març de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 “Gratificacions 
personal escoles bressol” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

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