
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 12/2017 
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 20 de juny 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. Josep Bartis Fàbrega, en qualitat d’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 
 
 
ABSENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteix com a oient la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora delegada 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 6 
de juny de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 6 de 
juny de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària municipal titulat ‘rehabilitació 
de la casa Feliu’. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
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1. L’arquitecta municipal ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Reforma 
interior de la Casa Feliu en dos habitatges”, amb un pressupost d’execució de 88.654,21 
Euros IVA exclòs (107.271,59 Euros, IVA inclòs). 

 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir, de data 16 de juny de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el procediment 
d’aprovació dels projecte d’obres local requereix la seva aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’ adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “ Reforma interior 
de la Casa Feliu en dos habitatges”, redactat per l’arquitecta municipal, amb un pressupost 
d’execució de 88.654,21 Euros, IVA exclòs (107.271,59 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 
 
Tercer.- Condicionar l’aprovació definitiva d’aquest projecte a l’aprovació definitiva, per part 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la modificació 16 del Pla General 
d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà, relativa a la creació del sistema d’habitatge 
dotacional públic i la seva assignació a la parcel·la situada al Carrer Major, 14 i a l’aprovació 
definitiva de la modificació puntual 1 del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà, relativa a 
qualificar com a sistema d’habitatge dotacional públic la parcel·la situada al Carrer Major, 14. 

 
 
3. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a l’organització de la Fira de 
la Brasa 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l'Ajuntament de Celrà la realització de la Fira de la Brasa a Celrà durant els 
dies 6, 7, 8 i 9 de juliol de 2017, a un dels laterals de la Carretera de Palamós, junt a l’àrea 
de descans. 
 
2. L'empresa Iniciatives catalanes i serveis S.L., la qual es dedica a l’organització d’actes, 
fires i esdeveniments diversos, ha presentat oferta a l'Ajuntament de Celrà per coorganitzar 
la Fira, junt amb l'Ajuntament de Celrà, per un import de 6.000,00 euros IVA exclòs 
(7.260,00 euros IVA inclòs), aquesta oferta inclou l'organització de diversos aspectes de la 
Fira de la Brasa, com són el contacte amb els proveïdors i restaurants de Celrà, la difusió i 
promoció de la Fira, equip de vigilància, etc, que s'indiquen en el contracte a formalitzar 
entre ambdues parts. 
 
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 26 (serveis d’oci) de l’Annex II 
del TRLCSP. 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972 49 20 01 – Fax: 972 49 27 88 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

mailto:ajuntament@celra.cat


 
 

 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la coorganització de la Fira de la 
Brasa, que tindrà lloc els propers dies 6, 7, 8 i 93 de juliol de 2017 a Celrà, a favor de 
l’empresa Iniciatives catalanes i serveis S.L., amb domicili al Pg. General Mendoza, 1, P2, 
17002 Girona i CIF ……………, per un import total de 6.000,00 euros IVA exclòs (7.260,00 
euros IVA inclòs), de conformitat amb l'oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
14.2410.22706 «Desenvolupament local» del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart. Citar a l’empresa perquè el dia i hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el 
contracte administratiu. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Iniciatives catalanes i serveis S.L. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
4. Atorgament subvenció Premis treball de recerca curs 2016-2017. 

 
ANTECEDENTS DE FET  
 
1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la desena edició dels Premis als 
Treballs de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà, amb 
la finalitat fomentar la recerca de l’excel·lència entre l’alumnat de 2n curs, incentivant la 
imaginació, l’originalitat i la innovació i recompensar l’esforç dels/de les joves que han 
realitzat una tasca de recerca i investigació de qualitat. 
 
El jurat es va reunir amb data 3 de maig de 2017 i va acordar quins són els quatre treballs de 
recerca premiats en aquest curs. 
 
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar el passat 16 de maig de 2017 al Teatre 
municipal Ateneu, i els/les quatre joves guanyadors/es han estat premiats/des amb un viatge 
cultural amb les despeses pagades, enguany a la ciutat d’Amsterdam, acompanyats d’un 
professor de l'Institut. 
 
Es preveu que els/les alumnes premiats/des i l’acompanyant tindran despeses en concepte de 
manutenció, transports, entrades a museus, etc. i l’Ajuntament té la voluntat de sufragar-les. 
 
2. En data 12 de juny de 2017 el regidor d’educació ha emès una proposta de 
concessió d’una subvenció de 600 euros per sufragar les despeses derivades del viatge. 
 
3. En data 13 de juny de 2017 ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual 
consta en l’expedient administratiu. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; i la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’ adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
600 euros a favor de l'Institut de Celrà, amb NIF…………….., domicili a Av. Països Catalans, s/n 
de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions iesdecelra@xtec.cat,  per tal de 
sufragar les despeses relatives al viatge cultural que realitzaran els/les 4 alumnes 
premiats/des i un professor acompanyant, tal i com s’ha indicat en la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76 3240 48000   
“Aportació IES. Treball de Recerca” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2017. 
 
Tercer. La present aportació queda subjecte a les següents condicions: 

Única. Aquesta aportació està condicionada a que es justifiqui la quantitat atorgada i la 
seva destinació, facilitant a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu 
compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació de l’aportació mitjançant la 
presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció 
atorgada s’ha destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats 
concretes a les que s’ha destinat l’aportació. A més a més, també caldrà presentar les 
factures justificatives de la despesa realitzada. 

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

 
 
5. Retribucions complementàries. 
 

Les Sres. …………, ……………… i …………….. van efectuar el repartiment del tríptic informatiu de 
la temporada 2017 de les piscines municipals 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 municipi cadascuna, segons queda acreditat en la 
proposta del Regidor d’esports de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 83,34€ a 
cada treballadora en concepte de complement de productivitat per cada repartiment 
realitzat, 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 
 
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, 
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quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juny de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal 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 juny de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal 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 juny de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions 
personal esports del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
6. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
7. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
8. 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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