
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 9/2017 
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 2 de maig 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 assisteix com a oient 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 
18 d’abril de 2017 i de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 d’abril de 
2017.  
 
Es dóna per llegides les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 18 
d’abril de 2017 i de la sessió extraordinària del dia 26 d’abril de 2017, els esborranys de 
les quals han estat trameses a tots els membres, i s’aprova per unanimitat. 
 
2. Llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
1. En data 31 de març de 2017, registre d’entrada municipal 10.294, el Sr. (…),  sol·licita 

llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Salva-
dor Espriu, 3 de Celrà. 

2. En data 6 d’abril de 2017, registre de sortida municipal núm. 10.192, es requereix al Sr. 
(..) documentació complementària. 

3. En data 21 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal núm. 10.647, el Sr. (…) presen-
ta la documentació requerida. 
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4. En data 27 d’abril de 2017, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 

i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…)  llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al carrer Salvador Espriu núm. (…) de Celrà (ref. 
cadastral núm. (…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les 
obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 
1ª ocupació. 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
La comunicació prèvia De la 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 
obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
L’habitatge presentat és nivell A. S’ha presentat la sol·licitud del registre de certificats 
d’eficiència energètica d’edificis a l’ICAEN. Amb la comunicació prèvia de la primera 
utilització caldrà presentar l’etiqueta energètica. 
 
Condicions Particulars: 
Caldrà complir amb l’article 53 i 55 del PGOU de Celrà, concretamente al que es refereix a la 
situació de la planta baixa respecte al terreny modificat. Aquesta es disposarà com a màxim 
a 1 metre respecte la cota del terreny modificat.  
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents 
a la vorera i al vial. 
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin 
a espais públics.  
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Per l’aire condicionat i altres caldrà dónar compliment a les ordenances municipals. 
 
Condicions Generals: 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent 
de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud 
i llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 
números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
La llicència inclou la construcció de les tanques.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i 
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Celrà.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es 
col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de dilatació 
i amb el mateix tractament i acabat que l'existent.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de 
1ª ocupació i alta cadastral.  
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació 
de qualsevol altre servei municipal.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
 

Base liquidable declarada:       117.161,94 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:           3.807,76 €  

Bonificació 10% (Art. 4.3) -  380,78 € 

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 
11) 

310,00 € 

TOTAL:     3.748,98 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
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ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
3. Modificació de llicència urbanística d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
 

En data 7 de maig de 2013, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir 
llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pau Picasso 
núm. (…) de Celrà a favor del Sr. (…). 
 
En data 4 d’abril de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir una 
pròrroga per a l’acabament de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al 
carrer Pau Picasso núm. (…) de Celrà, a favor del Sr. (…), fins el dia 13 de novembre de 
2017. 
 
En data 10 d’abril de 2017, registre municipal d’entrada núm. 10.426, el Sr. (…) presenta 
una modificació del projecte en relació al garatge. 
 
En data 24 d’abril de 2017, l’arquitecta municipal emet informe favorable en relació a 
aquesta modificació que comporta un increment de superfície del garatge. 
 
Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el 
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 40 de la Llei 39/2015, de 1 octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’ordenança fiscals 
número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i l’ordenança 
reguladora número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència urbanística per a la modificació de 
la llicència urbanística concedida per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Pau Picasso, núm. (…) de Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer i 
amb compliment dels requisits i condicionants que consten en la llicència urbanística 
concedida el dia 7 de maig de 2013 i amb l’annex presentat en data 10 d’abril de 2017, 
registre d’entrada municipal núm. 10.426. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
 

Base liquidable declarada: 8.352,09 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:   271,44 €  

Placa informativa:       0,00 € 

Taxa municipal de modificació de llicència (OF 
núm. 11) 

    80,00 € 

TOTAL:      351,44 Euros  
 

 Tercer.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.  
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4. Pròrroga de llicència urbanística per a la finalització d’obres per a la 
rehabilitació d’un habitatge. 
 

1. En data 21 de febrer de 2012, per acord de Junta de Govern, es va atorgar a la Sra. 
(…) llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat 
de Mas Serra núm. (…) de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini 
per iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en 
data 14 de novembre de 2008; La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret 
a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de 
les obres i la seva obtenció per la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
2. En data 17 de febrer de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va 
concedir a favor de la Sra. (…), una pròrroga per a l’acabament de les obres de rehabilitació 
d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. (…) de Celrà fins al 
dia 31 de desembre de 2015. 
  
3. En data 18 de gener de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern, es va concedir a 
favor de la Sra. (…), una pròrroga per a l’acabament de les obres de rehabilitació d’habitatge 
existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. (…) de Celrà fins al dia 31 de 
desembre de 2016. 
 
4. En data 29 de desembre de 2016, registre municipal d’entrada núm. 5.247, la Sra. 
(…) sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per acabar les obres de rehabilitació 
d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas Serra núm. (…) de Celrà. 
 
5. En data 27 d’abril de 2017 l’arquitecta municipal emet informe favorable a la con-
cessió de la pròrroga. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, estableix que les persones titulars d’una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de 
què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts.  
 
La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat primer, paràgraf a), que les persones de 
llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
poden sol·licitar la pròrroga de la vigència si, després d’haver iniciat l’execució de les obres 
autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual 
de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
L’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni modifica la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, establint que el 
termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és 
el 31 de desembre de 2018. 
 
De conformitat amb l’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 
modifica la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme i 
l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
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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.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern local per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.-  Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) una pròrroga de la llicència d’obres per 
acabar les obres de rehabilitació d’habitatge existent annex a Can Reixach al veïnat de Mas 
Serra núm. (…) de Celrà, fins al 31 de desembre de 2018. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
5. Pròrroga de llicència urbanística per a la finalització d’obres per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

  
1. En data 18 de setembre de 2012, per acord de Junta de Govern Local, es va ratificar 
la llicència d’obres atorgada mitjançant decret d’alcaldia 390/2012, de data 2 d’agost, al Sr. 
(…) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Narcís Monturiol núm. (…) 
de Celrà; establint-se un any per iniciar les obres i 3 anys per acabar-les a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en 
data 6 de setembre de 2012.  
 
2. En data 5  de maig de 2015, mitjançant acord de Junta de Govern, es va concedir a 
favor del Sr. (…), una pròrroga per a l’acabament de les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar al carrer Narcís Monturiol núm. (…) de Celrà fins al dia 6 de març de 2017. 
 
3. En data 3 de gener de 2017, registre d’entrada municipal núm. 0012, el Sr. (…) 
sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per a l’acabament de les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Narcís Monturiol núm. (…) de Celrà. 
 
4. En data 27 d’abril de 2017 l’arquitecta municipal emet informe favorable a la con-
cessió de la pròrroga. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, estableix que les persones titulars d’una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de 
què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts.  
 
La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat primer, paràgraf a), que les persones de 
llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria 
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
poden sol·licitar la pròrroga de la vigència si, després d’haver iniciat l’execució de les obres 
autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual 
de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
 
L’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni modifica la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, establint que el 
termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és 
el 31 de desembre de 2018. 
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De conformitat amb l’article 192 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 
modifica la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme i 
l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern local per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.-  Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) una pròrroga de la llicència d’obres per 
acabar les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Narcís Monturiol 
núm. (…) de Celrà, fins al 31 de desembre de 2018. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte de serveis per a l’execució de disciplines al voltant del cos i moviment i 
disciplines de dansa. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació de disciplines al voltant 
del cos i moviment i disciplines de dansa. 
 
2. Han emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, que consta en 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 amb la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació de l’expedient corresponent, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2. Als 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 de serveis, als efectes del que disposa l’article 10 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
4. De conformitat amb el que disposen els articles 10, 53, 110, 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 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 
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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. 
 
5. A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar la 
aquesta 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 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 l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei de disciplines al voltant del cos i 
moviment i disciplines de dansa, pels cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la li-
citació per a la contractació del servei, mitjançant procediment obert i amb assenyala-
ment de diversos criteris d’adjudicació. 
  
Tercer. Obrir la convocatòria de licitació del contracte de serveis, mitjançant procediment 
obert (diversos criteris d’adjudicació), fent avinent que durant el termini de 15 dies naturals 
a comptar des de la data de publicació de l’anunci del contracte al BOP de Girona es poden 
presentar les ofertes. L’anunci també es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i al 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2017 a 2020, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
157.322,10 euros (IVA exclòs), equivalent a tres anualitats, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost vigent de 
la corporació. 

 
7. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció de la memòria 
valorada per a l’ampliació de la capacitat de tractament de fangs de la 
Depuradora de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.L'Ajuntament de Celrà té la voluntat d’adequar la sala de deshidratació de fangs de l’Edar 
de Celrà a les necessitats actuals de volum de fangs que es genera. És per aquest motiu que 
cal una remodelació completa d’aquesta instal·lació per tal de garantir el bon funcionament 
general de la planta i així aconseguir que la depuració de l’aigua s’esdevingui correctament. 
 
2. Han presentat pressupost les empreses següents: 
 

- ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU ha presentat un pressupost per import 
de 6.400,00 euros IVA exclòs (7.744,00 euros IVA inclòs). 

- PRODAISA ha presentat un pressupost per import de 7.900 euros IVA exclòs 
(9.559,00 euros IVA Inclòs) 

- SOLVENTA 6 SLP ha presentat un pressupost per import de 8.500 euros IVA exclòs 
(10.285,00 euros IVA Inclòs) 

 
3. En data 27 d’abril de 2017, l’enginyer municipal ha emès informe favorable per a  
l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció d’ampliació de la capacitat de 
tractament de fang a l’Edar de Celrà a favor de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Con-
sulting SLU amb CIF núm. B-17646563 per un import de 6.400 euros IVA exclòs (7.744,00 
euros IVA inclòs). 
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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 12 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. 
 
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 ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU, amb 
CIF (...) i domicili a l’Avinguda Països Catalans núm. 50 de Riudellots de la Selva, el contrac-
te menor de serveis per a la redacció per a la memòria de l’’ampliació de la capacitat de 
tractament de fang a l’Edar de Celrà, per un import de 6.400 euros IVA exclòs (7.744,00 eu-
ros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 “Millores EDAR”, del pressupost vigent 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, pels serveis efectivament prestats i prèvia fiscalització per la 
Intervenció de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corpora-
ció. 

 
8· Adjudicació de la nau industrial número 4 per a la generació d’activitat 
econòmica. 
 

ANTECEDENTS DE FET  
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2016, es va 
aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’adjudicació de les naus industrials números 3 
i 4, de propietat municipal, per generar activitat econòmica i també es va obrir el 
procediment per atorgar la concessió administrativa (acord publicat al BOP de Girona 
número 14, de 20 de gener de 2017, a l’e-tauler de la pàgina web de l’ajuntament i al tauler 
d’anuncis de la corporació). 
 
2. De conformitat amb la clàusula IV.5 del Plec de condicions, les ofertes s’havien de lliurar 
en el termini de 45 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci al BOP de Girona. 
La data límit, per tant, era el dia 6 de març de 2017.  
 
Van presentar les seves ofertes els licitadors següents: 
     REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL   
SOL·LICITANT     NÚMERO   DATA    
Girona disseny tècnic, S.L.  778   20/02/2017 
Eduard Martin Rodriguez  934   03/03/2017 
Nabla Thermoelectrics, S.L.  936   03/03/2017 
Joaquim Vilanova Formiga  963   06/03/2017 
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BTwice Engineering, S.L.  970   06/03/2017 
  
3. El dia 7 de març de 2017, la mesa de contractació es va reunir per revisar el contingut del 
sobre A, i es comprova que els licitadors han aportat tota la documentació de la clàusula 
VI.b – documentació administrativa.  
 
4. El dia 14 de març de 2017 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre B- 
documentació ponderable a través de judicis de valor. D’acord amb l’apartat VI.c del Plec de 
condicions, es van lliurar els sobres als tècnics municipals perquè valoressin la 
documentació.   
 
5. En data 21 de març de 2017, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre C, 
amb la documentació que conté criteris quantificables de forma automàtica, prèvia lectura 
de l’informe dels tècnics municipals relatiu a la puntuació obtinguda de la valoració del sobre 
B. 
 
Essent les puntuacions obtingudes en la valoració del sobre B les següents: 
 
Licitador Caràcter innovador 

de l’activitat 
 

Sinèrgies amb altres 
activitats econòmiques 
de Celrà 

Valoració 
sobre B 
 

Girona disseny tècnic, S.L. 0 2 2 
Eduard Martin Rodriguez 1 0,5 1,5 
Nabla Thermoelectrics, S.L. 5 0 5 
Joaquim Vilanova Formiga 1 3 4 
BTwice Engineering, S.L. 4 0 4 
 
A continuació es va procedir a l’obertura dels Sobres C – documentació que conté criteris 
quantificables de forma automàtica, obtenint els sol·licitants la puntuació següent: 
 
Licitador Empresa 

d’iniciativa 
social i sense 
afany de lucre 
(màxim 4 
punts) 

Emprenedor/a 
empadronat/da 
a Celrà o 
domicili social a 
Celrà (màxim 5 
punts) 

Compromís 
creació número 
de llocs de 
treball (màxim 8 
punts) 

Valoració 
sobre C 
 

Girona disseny tècnic, S.L. 0 5 2 treb. (4 punts) 9 
Eduard Martin Rodriguez 0 0 1 treb. (2 punts) 2 
Nabla Thermoelectrics, 
S L  

0 0 2 treb. (4 punts) 4 
Joaquim Vilanova Formiga 0 5 2 treb. (4 punts) 9 
BTwice Engineering, S.L. 0 0 1 treb. (2 punts) 2 
 
Essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent: 
 
Licitador Valoració sobre 

B 
 

Valoració sobre 
C 
 

Valoració 
Total 
 

posició 

Girona disseny tècnic, S.L. 2 9 11 2 
Eduard Martin Rodriguez 1,5 2 3,5 5 
Nabla Thermoelectrics, S.L. 5 4 9 3 
Joaquim Vilanova Formiga 4 9 13 1 
BTwice Engineering, S.L. 4 2 6 4 

 
En base als resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de 
contractació:  
 

Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, sent aquesta la 
següent:  
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1. Joaquim Vilanova Formiga 
2. Girona disseny tècnic, S.L. 
3. Nabla Thermoelectrics, S.L. 
4. BTwice Engineering, S.L. 
5. Eduard Martin Rodriguez 
 

Segon. Requerir als sol·licitants que han quedat en els dos primers llocs, Joaquim 
Vilanova Formiga i Girona disseny tècnic, S.L., perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, presentin la documentació requerida en l’apartat VII.2 del Plec de condicions. 

 
 
6. El dia 24 de març de 2017, registre de sortida municipal número 10111 es va requerir a 
Joaquim Vilanova Formiga per a què aportés en el termini de deu dies hàbils, la 
documentació prevista en el plec de condicions per a l’adjudicació, incloent el document 
acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, equivalent a dues mensualitats del 
cànon. Requeriment recepcionat pel Sr. Vilanova el dia 29 de març de 2017. 
 
7. El dia 7 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal 10411, Joaquim Vilanova Formiga 
presenta la documentació requerida, havent constituït la garantia definitiva. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en document 
administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe. 
 
2. Per tot l’exposat, i 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 refòs de la Llei de 
contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ aprova 
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
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. 
 
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar la nau industrial número 4, de propietat municipal, per a la generació 
d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de (…), amb domicili al 
carrer Parets, (…) de Celrà, i amb NIF número (…), amb una durada de dos anys a comptar 
des del dia 9 de maig de 2017.  
 
Segon. El concessionari ha de satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, a partir de la 
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon establert a la clàusula X del Plec de 
condicions, i que és el següent: 
 

• 250€/mes durant el primer any 
• 300€/mes durant el segon any 

 
El pagament del cànon s’efectuarà en els primers 8 dies de cada mes mitjançant ingrés 
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: ES74.2100.8134.46.2200040044 de “La 
Caixa”, o en el seu cas, domiciliació bancària. 
 
Tercer. Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
document administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 69 del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.  
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Quart. Publicar un anunci de l’adjudicació de la concessió de domini públic en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al concessionari, i donar compte a la Tresoreria i 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
9. Concessió de subvenció per a la rehabilitació de façanes al nucli antic, 
convocatòria 2016. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 12 de juliol de 2016 el Ple va aprovar les bases reguladores per concedir 
ajuts per rehabilitar façanes del nucli antic de Celrà, acord que va ser exposat al pú-
blic mitjançant un anunci al BOP de Girona número 138, de 20 de juliol de 2016, al 
DOGC número 7168, de 22 de juliol de 2016, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
la corporació. En data 23 d’agost de 2016 es va publicar al BOP de Girona l’aprovació 
definitiva de les bases no havent-se presentat cap al·legació. 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds era de tres mesos des de la publicació 
íntegra de les bases en el BOP, un cop aprovades definitivament, per tant, va 
finalitzar el 23 de novembre de 2016. 

 
2. En data 8 de setembre de 2016, amb registre d’entrada municipal núm. 3.492, la 

Sra. (…) va sol·licitar una subvenció per repicat de part del parament, extracció de 
maó ceràmic, col·locació de pedra a les parts reparades, acabat amb dues capes de 
pintura de les parts pintades i col·locació de canal i baixant de recollida d’aigües al 
carrer maria Cristina núm. (…) de Celrà.  
 

3. En data 21 de febrer de 2017, mitjançant acord de Junta de Junta de Govern, es va 
concedir a la Sra. (…) una subvenció per import de 517,39 € per a sufragar la des-
pesa derivada de les obres de rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer 
Maria Cristina, (…) de Celrà. Notificació degudament notificada en data 10 de març 
de 2017. 

 
4. Havent-se justificat la despesa realitzada, en data 30 de març de 2017, i un cop fi-

nalitzades les obres, l’arquitecta municipal informe favorablement el pagament de la 
subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. De  conformitat amb l’article 8.4 de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per 

a la rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà per al 2016, l’Ajuntament de Celrà, 
d’acord amb al proposta emesa per la comissió tècnica de valoració, adoptarà un acord 
per Junta de Govern Local i ho notificarà oportunament als interessats. 

 
2. L’article 14 de les bases disposa que les ajudes s’abonaran un cop s’hagi justificat 

l’acabament de les obres amb la visita dels tècnics municipals, que emetran un informe 
al respecte.  Visita que ja s’ha efectuat així com també s’ha emès el corresponent infor-
me, essent aquest favorable. 

 
3. 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 Lo-
cal de Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases aprovades 
pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 13 d’octubre de 2015. 
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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.   

 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Ordenar el pagament de 517,39 euros a favor de la Sra. (…) amb DNI núm. (…), 
havent justificat degudament l’obra executada. 
 
Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 
1. Comunicar l’obtenció de subvencions per a 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 concurrè-
ncia amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de les actuacions 
efectivament realitzades. 
 

2. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre d’elles, davant 
l’Ajuntament de Celrà i de la Seguretat Social. 

 
3. 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 reintegra-
ment en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 

Tercer.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 21 1522 78000 
“subvencions rehabilitació façanes” del pressupost de la corporació. 

 
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 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. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats i comunicar el mateix a  la Tresoreria i a 
la Comptabilitat de la Corporació. 

 
10. Concessió subvenció a favor de les escoles d’educació infantil i primària de 
Celrà per la participació en una audició musical. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Les escoles Les Falgueres i l’Aulet organitzen diversos espectacles o audicions musicals  
vinculades a l’assignatura de música. 
 
Durant el curs 2016-2017 les escoles van contractar l’audició musical “Els Simfonautes” a 
càrrec de la companyia Factoria Artística Khancartrö, que es va dur a terme al Teatre Ateneu 
de Celrà en data 28 de febrer de 2017.  
 
2. En data 13 de febrer de 2017, registre d’entrada municipal 1-2017-649-2, l’escola L’Aulet 
ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per tal de sufragar part de la despesa derivada 
de la contractació de l’audició musical. 
 
3. En data  14 de març de 2017, registre d’entrada municipal 10027, l’escola l’Aulet ha fet 
arribar la documentació justificativa de la subvenció consistent a un certificat acreditatiu del 
nombre d’alumnes assistents a l’activitat i la factura de la despesa generada. 
 
4. En data 19 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal 10612, l’escola Les Falgueres ha 
fet arribar la mateixa documentació justificativa. 
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5. El regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió d’una subvenció per import d’ 1 
euro per cada alumne/a que hagi assistit a aquesta audició amb la finalitat de minorar el 
cost de l’activitat de cada infant, facilitant l’accés de l’alumnat de Celrà a l’educació musical. 
 
D’aquesta manera, la proposta es concreta en l’aportació d’una subvenció per import de   
154 euros a l’Escola L’Aulet i una altra per import de 178 euros a l’escola Les Falgueres. 
 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 28 d’abril de 2017, el qual consta 
en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament una subvenció a favor de les 
escoles d’educació infantil i primària de Celrà a fi de minorar el cost dels/les alumnes per la 
participació en l’audició musical “Els Simfonautes” realitzada per la companyia Factoria 
Artística Khancartrö, tal com es detalla a continuació: 

o Un import de 154 euros a favor de l’Escola L’Aulet amb CIF (...), adreça Ctra. de 
Juià, 106. 

o Un import de 178 euros a favor de l’escola Les Falgueres amb CIF (...),  adreça Av. 
Països Catalans s/n. 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec a les aplicacions pressupostaries número 76 3231 48002  

“Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet” i  76  3232 48002 “Aportació escola 
Falgueres i AFA escola Falgueres” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2017. 

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

 
11· Aprovació de convenis de pràctiques d’estudiants. 

 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica. 
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar els següents convenis de 
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball amb els centres educatius que 
s’indiquen, per a què els estudiants que s’indiquen a continuació puguin realitzar les seves 
pràctiques a l’Ajuntament de Celrà: 
 

• Sra. (...), amb DNI (...) 
Centre educatiu: Institut Vallvera 
Període de pràctiques: del 2 de maig fins al 30 de juny de 2017, de dilluns a 
divendres de 8.30 a 15.30 hores. 
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Lloc de realització de les pràctiques: escola bressol municipal Gínjols. 
 

• Sr (...), amb DNI (...) 
Centre educatiu: Institut Montilivi 
Període de pràctiques: del 5 de juny fins al 31 de juliol de 2017, de dilluns a 
divendres de 8.00 a 15.00 hores. 
Lloc de realització de les pràctiques: àrea d’informàtica de l’Ajuntament de Celrà. 
 

• Sra. (...), amb DNI (...) 
Centre educatiu: Institut de Celrà 
Període de pràctiques: del 25 de juny fins al 14 de juliol de 2017, de dilluns a 
divendres de 9.00 a 14.00 hores. 
Lloc de realització de les pràctiques: àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà. 

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

ACORD 
 
Primer. Aprovar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 
entre els Instituts d’Educació Secundària indicats i l’Ajuntament de Celrà, per a què els 
alumnes indicats en la part expositiva d’aquest acord puguin efectuar pràctiques a 
l’Ajuntament de Celrà, que s’adjunten com a annexos al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Institut Vallvera, a l’Institut Montilivi i a l’Institut de 
Celrà. 
 

12. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no comprès dins de l’ordre del dia i que correspon al següent: adjudicació del contracte 
per a l’arrendament temporal de tot el material necessari per a disposar d’un equip de so i 
llum per a la realització dels concerts de la Festa Major de Celrà dels dies 5 i 6 de maig de 
2017. S’aprova per unanimitat la urgència 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà ha adjudicat diversos contractes privats relatius a diversos actes i 
espectacles de la Festa Major de Celrà 2017. 
 
2. La tècnica de cultura ha emès informe relatiu a l'adjudicació d’un contracte per a 
l’arrendament de l’equip de so i llum necessaris per a poder realitzar els concerts que 
tindran lloc els dies 5 i 6 de maig de 2017, en el marc de la Festa Major, a favor de BTM 
Sound S.L., per un import de 3.000,00 euros IVA exclòs.  
 
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. 
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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 per a l’arrendament temporal de tot el material necessari 
per a disposar d’un equip de so i llum per a la realització dels concerts de la Festa Major de 
Celrà dels dies 5 i 6 de maig de 2017, a favor de BTM Sound S.L., amb NIF (…) i domicili al 
carrer Major, 345 de 17190 Salt, per un import de 3.000,00 euros IVA exclòs, de conformitat 
amb l’oferta presentada per l’empresa. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 ‘Festes populars i altres esdeveniments’, 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als adjudicataris i comunicar-los que aquest 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. 

 
13. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
14. 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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