
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 14/2017  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 18 de juliol de 2017 
Horari: de 19:30 hores a 20:05 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 18 de juliol de 2017, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes le-
galment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor Al-
calde President, 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 
 
REGIDORS/ES ABSENTS 
 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 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 4 
de juliol de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 de 
juliol de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a desenvolupar i dinamitzar 
l’aula d’estudi durant el curs 2017-2018. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà té interès en contractar un/a professional per tal de di-
namitzar el servei d’aula d’estudi, que es realitzarà durant el curs escolar 2017-
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2018, del 2 d’octubre al 13 de desembre de 2017 i del dia 8 de gener al 13 de juny 
de 2018, amb la finalitat d’oferir un espai i un suport a l’alumnat de Celrà que cur-
sa Educació Secundària Obligatòria per tal que puguin fer els deures i altres tas-
ques escolars. Concretament, el servei s’oferirà els dilluns i els dimecres de les 
16.00 a les 19.00 hores, amb una previsió de 189 hores.  
 
2. En data 5 de juliol de 2017 la tècnica de joventut ha emès un informe favorable 
per a   la contractació de la cooperativa SMartIb, amb NIF (…), per al desenvolu-
pament i dinamització de l’Aula d’estudi 2017-2018.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre, 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. 
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Lo-
cal, 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 se-
güent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a desenvolupar i dinamitzar 
l’aula d’estudi durant el curs 2017-2018 a favor de la cooperativa SMartIb –Smart 
Ibérica de Impulso Empresarial Sociedad Cooperativa Andaluza, amb NIF (…) i do-
micili a la Carretera Carmona, 40, local 2 de 41008 Sevilla, per un import total de 
3.024,00 euros, IVA exclòs. 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectiva-
ment realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fis-
calitzades 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 nú-
mero 50.3371.22799 “Aula d’estudi”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2017 i la corresponent per a l’exercici 2018.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i comunicar-li que el mateix perfec-
ciona el contracte. L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc a partir del dia 2 
d’octubre de 2017. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 
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3. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a desenvolupar l’activitat de 
teatre juvenil durant el curs 2017-2018. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà té interès en contractar un/a professional per tal de dinamitzar el 
servei d’aula de teatre juvenil, que es realitzarà durant el curs escolar 2017-2018, del 5 
d’octubre de 2017 al 31 de maig de 2018, amb la finalitat de proporcionar a l’alumne eines 
per desenvolupar la creativitat, l’empatia, la gestió positiva de conflictes i les relacions as-
sertives, a través d’un espai fix i adequat i amb una professional de les arts interpretatives i 
amb experiència en el teatre social. Concretament, el servei s’oferirà els dijous de 18 a 20 h 
al Teatre Ateneu de Celrà.  
 
2. En data 5 de juliol de 2017 la tècnica de joventut ha emès un informe favorable per a la 
contractació de la Sra. (…), amb DNI (…), per al desenvolupament de l’activitat de teatre 
juvenil durant el curs 2017-2018.  
 
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 26 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. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a desenvolupar l’activitat de teatre juve-
nil durant el curs 2017-2018 a favor de la Sra. (…), amb DNI (…) i domicili al (…), per un 
import total de 3.200,00 euros, IVA exclòs. 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament reali-
tzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fiscalitzades per la in-
tervenció 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 
50.3371.22699 “Serveis i activitats joventut”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2017 i la corresponent per a l’exercici 2018.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i comunicar-li que el mateix perfecciona el 
contracte. L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc a partir del 5 d’octubre de 2017. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

  
 
4. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la realització del projecte 
d’acompanyament i suport per a joves desocupats de Celrà per a l’any 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
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1. És d’interès de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Celrà realitzar un nou projecte 
destinat al suport i assessorament de joves al municipi durant el període que avarca del dia 
17 de juliol al dia 31 de desembre de 2017. Aquest projecte planteja novetats pel què fa als 
objectius, accions, metodologies de treball, sistemes d’inserció i actuacions d’avaluació. 
 
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 dife-
rents projectes per a la ciutadania i el desenvolupament comunitari i per tant, pot desenvo-
lupar amb qualitat aquest projecte de suport i assessorament de joves al municipi. 
 
3. La Fundació Ser.Gi ha presentat la seva oferta econòmica per a la realització del projecte 
de suport i assessorament de joves al municipi del 17 de juliol al 31 de desembre de 2017, 
per un import de 10.650,87 euros, IVA exclòs (11.928,97 euros, IVA inclòs). 
 
4. En data 13 de juliol de 2017 la tècnica de joventut de l’Ajuntament de Celrà ha emès 
informe favorable per a contractar la realització d’aquest projecte 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 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 Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor del servei consistent en executar el projecte de suport 
i acompanyament a joves del municipi durant el període que avarca des del dia 17 de juliol 
al dia 31 de desembre de 2017 per un import total de 10.650,87 euros, IVA exclòs 
(11.928,97 euros, IVA inclòs), a favor de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb 
NIF (…), domiciliada a la Plaça Lluís Companys, 12 de Girona, de conformitat amb l’oferta 
econòmica presentada. 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament reali-
tzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fiscalitzades per la in-
tervenció 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 del contracte menor de serveis per a la realització d’un assesso-
rament a l’equip de l’escola bressol municipal. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà té interès en oferir un servei d’escola bressol 
sobre la base d’un projecte municipal únic i coherent entre els dos centres, i per aquest 
motiu ha apostat per un canvi de model de direcció, adoptant la fórmula d’una direcció 
única, formada per una sola directora i dues coordinadores. 
 
2. Per tal de poder consensuar un projecte educatiu únic entre les dues escoles i per tal de  
garantir un bon funcionament del nou model de direcció, es considera necessari 
l’assessorament d’un professional extern que pugui orientar tant a l’equip directiu, a nivell 
de funcions i funcionament de la direcció, com a tot l’equip educatiu, per treballar la cohesió 
de les professionals i la unificació el projecte educatiu, incorporant innovacions a nivell 
pedagògic consensuades per tot l’equip. 
 
Per tant, es requereix un perfil professional molt específic, ja que ha de conèixer bé el camp 
de l’educació i ha de tenir formació i experiència en formació i assessorament d’equips de 
treball i processos de coaching. 
 
3. En data 12 de juliol de 2017 la Sra. (…), amb DNI (…) ha presentat la seva oferta 
econòmica per a la realització d’aquest doble assessorament als equips directiu i educatiu de 
l’escola bressol de Celrà. 
 
4. En data 13 de juliol de 2017 la tècnica d’Educació ha emès un informe favorable per la 
contractació del servei d’assessorament a l’equip de  l’escola bressol municipal a favor de la 
Sra. (…), per import de 3.780 euros (IVA exclòs). 
 
 
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 24 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. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per realitzar un assessorament als equips di-
rectiu i educatiu de l’escola bressol municipal de Celrà durant el curs 2017-2018, a favor de 
la Sra. (…) amb DNI (…) i adreça al (…) i correu electrònic a efectes de notificacions (…), 
per un import total de 3.780 euros (IVA exclòs). 
 
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 presentació 
de la factura corresponent. 
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Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
76.3200.22799 “Treballs assessorament i formació equips educatius”, 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 perfec-
ciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
6. Atorgament dels ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es que realitzen casal d’estiu durant el 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària ordinària del dia 14 de febrer de 2017 es va aprovar inicialment les 
bases que regeixen l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars curs 2016/2017 i/o casal 
d’estiu 2017 (Acord fet públic en el BOP  de Girona núm. 47, de 8 de març de 2017, en el 
DOGC número 7323, de 7 de març de 2017, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina 
web de la corporació). Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la 
presentació de reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir 
definitiu. Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona número 71, d’11 
d’abril i l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 79, de 25 d’abril i en 
el e-tauler de la Corporació. 
 
2. En data 6 de juliol de 2017 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta de re-
solució amb el detall de les persones beneficiàries amb indicació de la puntuació obtinguda i 
import dels ajuts unitaris corresponents d’acord amb els criteris que consten en l’article 8 de 
les bases reguladores. 
 
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 Subven-
cions 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 que regeixen aquests ajuts; 
 
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 i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import total de 7.294 euros a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
 

NIF/NIE del 
sol·licitant 

CASAL punts import 
ajuda 
(€) 

(…) Esplai 8,30 50 

(…) Esplai 8,30 50 

(…) Esplai 8,09 50 

(…) Esplai 6,07 50 
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(…) Esplai 6,07 50 

(…) Esplai 5,85 50 

(…) Esplai 5,85 50 

(…) Esplai 3,45 50 

(…) Esplai 10,15 60 

(…) Esplai 10,15 60 

(…) Esplai 11,22 66 

(…) Esplai 12,72 75 

(…) Esplai 12,72 75 

(…) Esplai 13,56 80 

(…) Esplai 14,92 88 

(…) Esplai 16,69 98 

(…) Esplai 17,04 100 

(…) Esplai 17,04 100 

(…) Esplai 17,49 103 

(…) Esplai 21,65 127 

(…) Esplai 21,65 127 

(…) Esplai 24,35 143 

(…) Esplai 24,45 144 

(…) Esplai 24,45 144 

(…) Esplai 24,35 144 

(…) Esplai 24,74 145 

(…) Esplai 25,10 147 

(…) Esplai 25,10 147 

(…) Esplai 16,61 150 

(…) Esplai 28,80 169 

(…) Esplai 37,65 190 

(…) Esplai 30,86 190 

(…) Esplai 33,62 197 

(…) Esplai 43,84 203 

(…) Esplai 37,58 203 

(…) Esplai 45,84 205 

(…) Esplai 26,68 205 

(…) Esplai 37,65 270 

(…) Esplai 26,68 270 

(…) Esplai 50,04 335 

(…) Esplai 25,57 335 

(…) Patinatge 7,68 50 

(…) Rítmica  34,87 170 

(…) Rítmica 37,58 203 

(…) Rítmica 37,58 203 

(…) Tennis 34,87 130 

(…) Tic Tac 5,20 50 

(…) Tic Tac 16,17 95 
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(…) Tic Tac 23,96 141 

(…) Tic Tac 23,96 141 

(…) Tic Tac 37,58 203 

(…) E. Bressol 9,75 57 

(…) E. Bressol 9,75 57 

(…) Artístic 25,36 149 

(…) Artístic 30,18 150 

 
Els següents sol·licitants no tenen dret a beca per superar  el llindar màxim de renda familiar 
corresponent: 

DNI sol·licitant       
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

 
 
Els següents infants han perdut el dret a beca per no haver-se inscrit a cap casal organitzat 
per alguna entitat de Celrà durant el mes de juliol de 2017: 
 

       DNI sol·licitant 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

 

 
Els següents infants tenien dret a beca però hi han renunciat i finalment no han participat en 
cap casal d’estiu. 

DNI/NIE sol·licitant 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
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(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

 
El següent infant no té dret a beca perquè no ha aportat la documentació requerida: 

       DNI sol.licitant 
              (…) 

 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer a través de les entitats organitzadores de casals d’estiu 
2017, amb la finalitat de reduir el cost de la inscripció dels infants beneficiaris de beca, tal 
com es detalla a continuació: 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (…) i domicili a la carretera de Juià, 88 

de Celrà: 5.495 euros a destinar a 41 infants beneficiaris. 
- (…) amb NIF (…) i amb domicili al carrer Mary Santpere 1, Baixos B de Celrà: 630 eu-

ros a destinar a 5 infants beneficiaris. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i amb domicili al C/ Pins d’en Ros s/n de Celrà: 576 

euros a destinar a 3 infants beneficiaris. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions C/ Pins d’en 

Ros s/n de Celrà:  50 euros a destinar a 1 infant beneficiaris. 
- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions al C/Pins d’en Ros 

s/n de Celrà: 130 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del servei del casalet d’escola Bres-

sol de 2 infants beneficiaris  per un import total equivalent a 114 € i minorar la quota 
del servei de Casal Artístic de 2 infants beneficiari per un import total de 299 euros. 

 
Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 80% de 
la subvenció concedida a cada entitat, que correspon als següents imports: 

o ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ: 4.396 euros  
o ALFONS ARCAS BRUGUÉS: 504 euros 
o CLUB RÍTMICA CELRÀ: 460 euros 
o CLUB PATINATGE CELRÀ: 40 euros 
o CLUB TENNIS CELRÀ: 104 euros 
 

Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada s’hagi justi-
ficat correctament la subvenció. 
 
Quart. Les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la ins-
cripció als casals d’estiu dels infants amb dret a beca i pels imports que s’estableixen en el 
primer punt d’aquest acord. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 “Be-
ques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ 
any 2017. 

 
Sisè. Les entitats beneficiàries organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la do-
cumentació justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, durant 
el mes d’octubre de 2017. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació següent: 

 Certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que 
s’ha destinat la subvenció. 
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 Una relació de l’alumnat als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de l’import subvencionat, degudament certificada 
pel secretari/a de l’ens. 

 Certificat del secretari/a del centre en el que s’indiqui si s’ha obtingut altres 
subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades.  

 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el 
cost de les actuacions efectivament realitzades. 
 
Setè. 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 esti-
gui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 
 
Novè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 

 
7. Atorgament d’una subvenció a favor de l’escola Les Falgueres de Celrà per la 
compra de llibres de lectura. 
     

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 30 de juny de 2017, registre d’entrada municipal E2017011936, l’escola Les Falgue-

res ha sol·licitat a l’Ajuntament de Celrà una subvenció per import de 350 euros per tal de 
sufragar la despesa derivada de la compra de llibres de lectura per l’alumnat, per reposar 
els que tenen malmesos. 

 
2. És interès de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en l’equipament de les 

escoles de Celrà pel que fa a recursos i material didàctic indispensable per realitzar la tasca 
educativa dels centres.  

 
3. En data 13 de juliol de 2017, el regidor de l’àrea d’Educació ha emès una proposta de con-

cessió d’una subvenció per import de 350,00 euros a favor de l’Escola Les Falgueres a fi de 
sufragar la despesa derivada de la compra de llibres de lectura per tal de reposar els que 
estan malmesos. 

 
4. Ha emès informe la Secretaria de la Corporació, en data 14 de juliol 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; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el 
Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
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Primer. Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import de 350,00 euros a favor de 
l’escola Les Falgueres de Celrà, amb CIF (…), adreça Av. Països Catalans s/n i correu electrònic 
a efectes de notificacions (…),  a fi de sufragar part de la despesa derivada de la compra de lli-
bres de lectura per reposar els que estan malmesos. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de 
la subvenció concedida, corresponent a un import de 175 euros. 

• El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi jus-
tificat correctament la subvenció. 

 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i facili-
tar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal efecte, cal-
drà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una certificació del 
secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat íntegrament a 
l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a les que s’ha destinat la 
subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives de la despe-
sa realitzada. 

 
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com qual-

sevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans compe-
tents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions an-
teriors. 

 
3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l’actuació 

subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el logotip de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol 

de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer constar de forma 
expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

  
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

6. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del mo-
ment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del rein-
tegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, General de Subvencions. 

 
       Quart. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76  3232  48002  “Aporta-

ció escola Falgueres i AFA escola Falgueres” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2017. 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 

 
8. Atorgament de subvenció a favor del Casal de la gent gran Can Ponac per al 
servei de menjador i cafeteria interna durant el primer semestre 2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
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1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de di-
namitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans 
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i 
manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives. 
 
Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador. 
 
En data 3 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran “Can 
Ponac” van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció 
màxima anual de 4.000€ amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la dinamització 
del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a aquesta activi-
tat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquest servei”. 
 
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni 
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent 
a tots els efectes. 
 
2. En data 7 de  juliol de 2017, registre d’entrada municipal E2017012036, l’Associació Casal 
de la Gent Gran “Can Ponac” ha sol·licitat que se’ls concedeixi una primera part d’aquesta 
subvenció per import de 1.654,26 euros en concepte de despeses no sufragades amb els in-
gressos obtinguts del servei, durant el primer semestre del 2017.            
 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta un certificat de la secretària de l’entitat 
acreditatiu de les pèrdues del servei durant el primer semestre del 2017 i conforme la sub-
venció sol·licitada es destinarà a la finalitat per la qual està prevista. Així mateix, adjuntem 
la documentació detallada de l’estat de comptes relatiu al servei de cafeteria interna i men-
jador de gener a juny del 2017, que reflecteix que l’import de despesa no sufragada amb els 
ingressos de l’activitat, correspon a 1.654,26 euros. 
 
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 Subvenci-
ons 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 d’una subvenció per import de 
1.654,26 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF (…) i 
amb domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i correu electrònic a efectes de notificacions 
(…), a fi de sufragar les despeses generades per la prestació del servei de cafeteria interna i 
menjador per als socis corresponents al primer semestre de l’exercici 2017 i no cobertes 
amb els ingressos obtinguts per la pròpia activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 74.3372.48000 “A 
Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 2016. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activi-
tats 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. 
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Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabili-
tat de la Corporació. 

 
 
9. Retribucions complementàries. 
 

1.- La Sra. (…), auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Celrà ha realitzat 34,5 hores ex-
traordinàries durant els mesos d’abril i maig de 2017 per donar suport a l’àrea d’educació 
per a la gestió de la convocatòria d’ajudes a famílies, segons queda acreditat en l’informe de 
la tècnica d’educació de l'Ajuntament de Celrà i en la proposta del regidor de règim interior 
proposant el pagament de 440,91 euros en concepte d'hores extraordinàries, els quals cons-
ten en l'expedient.  
 
2.-  La Sra. (…), auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Celrà ha realitzat 4,5 hores ex-
traordinàries entre els dies 29 de juny i 3 de juliol de 2017 en el servei d’atenció ciutadana i 
per donar suport al servei de Porta a porta, segons queda acreditat en la proposta del regi-
dor de règim interior proposant el pagament de 59,71 euros en concepte d'hores extraor-
dinàries, la qual consta en l'expedient.  
 
3.- El Sr. (…), auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Celrà ha realitzat 2,5 hores extraor-
dinàries en el servei d’atenció ciutadana el dia 21 de juny de 2017, per la qual cosa el regi-
dor de règim interior ha emès proposta, la qual consta en l'expedient, per al pagament de la 
quantitat de 33,17 euros en concepte d’hores extraordinàries.  
 
4.- Els Srs. (…) i (…), vigilants municipals de l’Ajuntament de Celrà, han realitzat un total de 
14 hores extraordinàries cadascun per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives entre els 
mesos de maig i juny de 2017, per la qual cosa el regidor de règim interior ha emès propos-
ta per al pagament a favor de cadascun d’ells de la quantitat de 331,38 euros en concepte 
de gratificacions, la qual consta en l'expedient.  
 
Sobre la base d'aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adop-
ció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
440,91 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de juliol de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 77.3260.15100 "Gratificacions es-
cola de dansa" del pressupost 2017 de la Corporació.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
59,71 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de juliol 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 
33,17 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de juliol de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 11.9200.15100 gratificacions per-
sonal serveis generals del pressupost 2017 de la Corporació.  
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
331,38 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions per-
sonal vigilància del pressupost 2017 de la Corporació.  
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Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
331,38 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions per-
sonal vigilància del pressupost 2017 de la Corporació.  
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.  
  

 
10. 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, dos assumptes 
no compresos dins de l’ordre del dia i que corresponen als següents: l’aprovació del Con-
veni de col·laboració amb l’Animal a l’Esquena i l’adjudicació del contracte menor de sub-
ministrament per a la compra i instal·lació d’enllumenat públic a l’accés del Veïnat del Mas 
Blanch. S’aprova per unanimitat la urgència. 
 
10.1. Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Animal a l’Esquena. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Animal a l’esquena és una entitat del municipi que respon a la necessitat dels seus fun-
dadors (…) i (…), directors artístics de Mal Pelo, d’obrir una estructura de companyia de dan-
sa basada en l’intercanvi amb altres artistes i creadors. 
 
L’Ajuntament de Celrà dóna suport a les entitats del municipi per a millorar el teixit social 
del poble, fomentar la creació artística, recolzar les iniciatives que superen l’àmbit municipal 
i que són un referent al País. 
 
L’Ajuntament de Celrà i l’Animal a l’Esquena han vingut col·laborant des de fa anys en as-
pectes d’interès mutu, i és d’interès d’ambdues parts mantenir aquesta col·laboració. 
 
2.- Consta en l’expedient la memòria justificativa en la que s’analitza la seva necessitat i 
oportunitat, donant compliment al que disposa l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
2.- Article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l'associació 
l'Animal a l'esquena de Celrà, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’Animal a l’esquena. 
 
Tercer. Publicar aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà. 
 
ANNEX 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ANIMAL A L’ESQUENA I  L’AJUNTAMENT DE 
CELRÀ  
 
Celrà,  

 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor DANIEL CORNELLÀ DETRELL, Alcalde-President de l’Ajuntament de Cel-
rà, amb NIF número P-1705400-H, amb seu a la Carretera de Juià, 48 de Celrà. 
 
De l’altra, el senyor (…), President de l’associació L’ANIMAL A L’ESQUENA de Celrà, amb el NIF 
(…) i domicili a efectes de notificacions LG Mas Espolla s/n. 17462 Celrà. 
 
 
DAVANT MEU, la Sra. ROSA MARIA MELERO AGEA, Secretària de la Corporació, que dóna fe de 
la signatura d’aquest conveni de conformitat amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
 
INTERVENEN 
 
El primer, nom i representació de l’Ajuntament de Celrà, d’acord amb les facultats que li confe-
reix la normativa vigent en matèria de règim local, atorgades per l’article 53.1.a del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
El segon, en nom i representació de L’ANIMAL A L’ESQUENA associació sense ànim de lucre, 
amb CIF (…). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i legitimitat per obligar-se.  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que L’ANIMAL A L’ESQUENA és una entitat del municipi que té per objectiu esta-
blir connexions entre creadors, pensadors i públic fent del seu projecte un “lloc compartit” 
dins d’un marc d’investigació de la pràctica artística basada en el cos. Un marc d’investigació 
entès com un procés acumulatiu, de contextualització, de reflexió i d’intercanvi. 
 
SEGON.- Que aquest objectiu es desenvolupa en els eixos següents: 
 

- Donar nous impulsos al projecte per tal de continuar involucrats en el procés 
d’investigació i diàleg i amb les noves realitats culturals i socials de l’escena i la cul-
tura contemporània.  
 
- Incentivar la relació entre la reflexió cultural i les seves sinèrgies amb altres visions 
des de el món científic, mediambiental i social.  
 
- Apuntalar les relacions internacionals amb l’entorn específic i diferencial on residim. 
 
- Posar de manifest el que significa portar a terme un projecte com aquest en un en-
torn descentralitzat i rural. 

 
TERCER.- Els objectius i eixos s’estructuren en les següents actuacions: Residències, labo-
ratoris, tallers, seminaris, conferències, trobades, esdeveniments, i projectes en xarxa. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Celrà dóna suport a les entitats del municipi per a millorar el tei-
xit social del poble, fomentar la creació artística, recolzar les iniciatives que superen l’àmbit 
municipal i que són un referent al País. 
 
CINQUÈ.-  L’Ajuntament de Celrà i L’ANIMAL A L’ESQUENA han vingut col·laborant des de fa 
anys en aspectes d’interès mutu. És d’interès d’ambdues institucions  consolidar aquesta 
col·laboració amb la signatura d’aquest conveni. 
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les dues parts presents acorden subscriure aquest 
conveni que es regula pels següents  
 

PACTES 
 
Primer.- OBJECTE 
 
L’Animal a l’esquena vol col·laborar en els aspectes del seu àmbit d’interès i experiència amb 
el municipi de Celrà. I l’Ajuntament de Celrà vol contribuir a la creació artística, en especial a 
les entitats i accions que tenen una repercussió nacional. 
 
Segon.- OBLIGACIONS 
 
L’ANIMAL A L’ESQUENA assessorarà a l’Ajuntament de Celrà en els àmbits culturals i educa-
tius, especialment en referència a l’escola municipal de dansa. Aquest assessorament es farà 
a demanda dels responsables de les àrees de cultura i educació de l’Ajuntament de Celrà. 
 
L’ANIMAL A L’ESQUENA facilitarà a l’Ajuntament de Celrà el programa anual d’activitats que 
organitza i establirà puntualment i d’acord amb l’Ajuntament col·laboracions amb espais pú-
blics com el Teatre Ateneu, l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, entre altres. Aquestes 
col·laboracions quedaran reflectides en addendes a aquest conveni. 
 
Tercer.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni constituïda per dos membres de cada 
institució signant. Aquesta comissió concretarà anualment la col·laboració específica a nivell 
artístic, per tal de dur a terme un programa en torn als eixos que estructuren l’activitat de 
L’ANIMAL A L’ESQUENA. Aquest programa concretarà i contextualitzarà anualment, 
propostes específiques liderades per L’ANIMAL A L’ESQUENA, combinant presentacions i 
esdeveniments en diferents espais del municipi. 
  
Quart.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de tres anys, iniciant-se el dia 1 de setembre de 2017 i 
finalitzant el dia 31 d’agost de 2020. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest 
termini les parts podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a tres 
anys addicionals o la seva extinció. 
 
Cinquè.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

 
Aquest conveni s’extingirà: 

 
1. Per mutu acord entre les parts. 
2. Per denúncia expressa d’una de les parts amb una anticipació de 2 mesos a la data 

de venciment.  
3. Pel transcurs del termini de vigencia del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 

del mateix. 
4. Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les 

parts. 
  

Sisè.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu 
 
Setè.- RÈGIM JURÍDIC 
 
En tot allò no previst en aquest conveni, s’estarà al que disposa la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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I en prova de conformitat signen el present document per triplicat i a un sol efecte les parts 
atorgants, en lloc i data abans assenyalats. 
 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ    L’ANIMAL A L’ESQUENA 
DANIEL CORNELLÀ DETRELL    (…) 

LA SECRETÀRIA 
ROSA MARIA MELERO AGEA 

 
 
10.2. Adjudicació del contracte menor de subministrament per a la compra i ins-
tal·lació d’enllumenat públic a l’accés del Veïnat del Mas Blanch. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
            
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dotar d’enllumenat públic a l’accés del veïnat del 
Mas Blanch de Celrà.  
 
2. El cap d’àrea de serveis públics municipals ha emès informe proposant l’adjudicació del 
contracte per al subministrament i instal·lació d’enllumenat públic a l’accés del veïnat del 
Mas Blanch de Celrà a favor de l’empresa Etra Bonal, S.A., per un import de 3.412,15€ IVA 
exclòs (4.128,70€ IVA inclòs). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte mixt de subministrament (adquisició de l’enllumenat) i de serveis 
(instal·lació del mateix) es regirà per la normativa relativa als contractes de subministra-
ments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista econòmic, regint-se 
per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Re-
ial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de sub-
ministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret Le-
gislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del sector públic. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sec-
tor públic, el  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 817/2009, de 
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contrac-
tes del sector públic; 

  
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. Adjudicar a favor de l’empresa Etra Bonal, S.A., amb CIF (…) i adreça electrònica a 
efecte de notificacions (…), el contracte menor de subministrament per a la compra i ins-
tal·lació d’enllumenat públic a l’accés del veïnat del Mas Blanch de Celrà, per l’import de 
3.412,15€ IVA exclòs (4.128,70€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1650.63300 “Millores enllumenat públic”, del pressupost 2017 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
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Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corpora-
ció. 

  
 
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, sent les 
20.05 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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