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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 16/2017  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 19 de setembre de 2017 
Horari: de 19:30 hores a 20:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 19 de setembre de 2017, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
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 Alcalde 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 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. 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 5 de 
setembre de 2017. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 de 
setembre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2. Atorgament d’una llicència urbanística per a la reforma de façana d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 23 de novembre de 2016, registre d’entrada 4.804, l’empresa BFR Futur SL, 

sol·licita llicència d’obres per la reforma de la façana d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a la Placeta de l’Estatut número 2 de Celrà. 

2. En data 10 de febrer de 2017, registre de sortida 264, es notifica a l’empresa BFR Futur SL 
que les obertures presentades no compleixen amb el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà. 

3. En data 27 de febrer de 2017, registre d’entrada 860, l’empresa BFR Futur SL presenta 
documentació complementària. 
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4. En data 27 de març de 2017, registre de sortida 10.114, es notifica a l’empresa BFR Futur 
SL que les obertures presentades continuen sense complir amb el Pla Especial del Nucli 
Antic de Celrà. 

5. En data 7 de juliol de 2017, registre d’entrada 12.050, l’empresa BFR Futur SL presenta 
documentació complementària. 

6. En data 15 de setembre de 2017 l’arquitecta municipal ha emès 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.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l’empresa BFR FUTUR SL amb NIF núm. (…) llicència urbanística per a la 
REFORMA DE FAÇANA de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Placeta de l’Estatut 
núm. 2 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 a l'acabar les obres: 
 

• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 

• Certificat final de l'obra. 
 
Condicions: 
 

• Cal presentar memòria i plànols per a la legalització de les obres executades a la planta 
baixa i planta segona de l’habitatge situat a la placeta de l’Estatut núm. 2 de Celrà. 

• S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient. 

• 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. 
• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 

totalment acabats. 
• 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 
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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. 
• El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 

de Celrà i el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà. 
 
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: 21.312,41 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        692,65 €  

Bonificació 35% casc antic       -242,43 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 80,00 € 

TOTAL:     542,22 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 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la intervenció arqueològica al 
Castell de Mabarrera. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de la Corporació continuar amb la restauració del Castell de Mabarrera 
(Palagret) del municipi, consistent en la realització i execució del projecte d’excavació i 
consolidació del Castell de Mabarrera, en els termes que consta en el projecte, fase 2017, 
redactat per l’arquitecte Lluís Bayona Prats i l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa del 
Servei de Monuments de la Diputació de Girona.    
 
2. L’empresa Norfeu arqueologia, Art i Patrimoni SC ha presentat un pressupost per a la 
realització i execució del projecte d’excavació i consolidació del Castell de Mabarrera fase 
2017, redactat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona. Aquest pressupost 
inclou les tasques d’intervenció arqueològica, consolidació d’estructures, cobriment del 
fossat, col·locació d’una escala a la zona d’accés, impressió i col·locació de panells 
explicatius, coordinació i redacció del pla de seguretat, direcció de l’obra i redacció de la 
memòria tècnica, amb un cost total de 15.057,90€, IVA exclòs (18.220,06€ IVA inclòs). 
 
3. L’empresa Norfeu arqueologia, Art i Patrimoni SC té capacitat suficient per dur a terme 
la intervenció arqueològica, i ha dirigit les diferents campanyes arqueològiques realitzades 
fins al moment al castell de Palagret a tal efecte ha emès informe de l’Ajuntament 
proposant la contractació a favor d’aquesta empresa. 
 
 
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 27 de l’Annex II del TRLCSP. 
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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 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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la i realització i execució del projecte 
d’excavació i consolidació del Castell de Mabarrera, fase 2017, a favor de l’empresa 
NORFEU ARQUEOLOGIA, ART I PATRIMONI SC, amb NIF (…) i amb domicili al carrer Major 
20, 17134 La Tallada d’Empordà, per un import de 15.057,90€, IVA exclòs (18.220,06€ IVA 
inclòs), de conformitat amb la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari.  
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30.3360.68200 
“rehabilitació patrimoni cultural” del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació, 

 
 
4. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la millora de la climatització interior 
del pavelló municipal d’esports de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de millora de la climatització 

interior del pavelló municipal d’esports de Celrà. 
 

2. Es va convidar a quatre empreses per a què presentessin abans del 7 de setembre de 
2017 la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra.  

 
3. Ha presentat la seva oferta econòmica l’empresa següent: 
 
4
.
 
E
4. En data 14 de setembre de 2017, emet informe l’enginyer de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Instal·lacions Celrà SL. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 d’obres.  
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

Instal·lacions Celrà SL 27.070,00 32.754,70 
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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, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la millora de la climatització interior del 
pavelló municipal d’esports de Celrà a favor d’INSTAL·LACIONS CELRÀ SL, amb NIF núm. 
(…), amb domicili al carrer Ronda de Baix, 15, 17460 Celrà, un import de 27.070,00 euros, 
IVA Exclòs, (32.754,70 euros, IVA Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 
“Millora instal·lacions esportives” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2017. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
 
5. Adjudicació d’un contracte menor obres per a la reforma de cuneta al carrer Doctor 
Romagós de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de reforma de la cuneta del carrer 

Doctor Romagós de Celrà. 
 
2. Es va convidar a sis empreses per a què presentessin abans del 13 de setembre de 2017 
la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra.  

 
3. Han presentat la seva oferta econòmica les empreses següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En data 15 de setembre de 2017, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès 
SL. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 d’obres.  
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 9.000,00 10.890,00 
Construccions Teixidor Pagès SL 5.453,40 6.598,61 
Obres i Construccions Celrà SL 19.995,00 24.193,95 
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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 això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres de reforma de cuneta al carrer Doctor 
Romagós de Celrà a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL, amb NIF 
núm. (…), amb domicili al carrer Vell núm. 20, 17462 La Pera, un import de 5.453,40 
euros, IVA Exclòs, (6.598,61 euros, IVA Inclòs). 
 
Termini màxim d’acabament de les obres: 14 d’octubre de 2017. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1600.21001 
“Treballs arranjament inundacions octubre 2016” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2017. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a les millores de l’envolvent de la planta 
primera del Centre Cultural La Fàbrica. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar obres de millora de l’envolvent a la 

planta primera del Centre Cultural La Fàbrica de Celrà. 
 
2. Es va convidar a cinc empreses per a què presentessin abans del 14 de setembre de 

2017 la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra.  
 

3. Han presentat la seva oferta econòmica les empreses següents: 
 
 
 
 
 
 
4. En data 15 de setembre de 2017, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor del Sr. (…) 
. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 d’obres.  

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 10.197,20 12.338,61 
Obres i Construccions Celrà SL 10.353,00 12.527,13 
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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 això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la millora de l’envolvent a la planta 
primera del Centre Cultural La Fàbrica de Celrà a favor del Sr. (…), amb DNI núm. (…), 
amb domicili al carrer de les Bòbiles, 9 3-1, 17460 Celrà, un import de 10.197,20 euros, 
IVA Exclòs, (12.338,61 euros, IVA Inclòs). 
 
Les obres hauran d’estar acabades abans del dia 31 d’octubre de 2017. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 11.9330.63200 
“Rehabilitació i millora equipaments municipals” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2017. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 
 

 
7. Adjudicació del contracte menor de serveis d’altres disciplines de dansa. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de la Corporació contractar diferents professionals per impartir classes de 
les altres disciplines entorn al cos i al moviment a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà que 
complementen els serveis que s’ofereixen des de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà. 
 
2.- En data 13 de setembre de 2017, la Directora-Gerent de l’escola Municipal de Dansa de 
Celrà, havent confirmat el nombre mínim d’assistència en les disciplines que tot seguit 
s’indiquen, proposa la contractació dels/les següents professionals: 
 
Nom Associació 

Cultural 
Estampades 

Associació 
d'arts 
Escèniques i 
Circenses 
Telatramas 

(…) (…) Associació 
d'arts 
Escèniques i 
Circenses 
Telatramas 

NIF (…) (…) (…) (…) (…) 

Disciplina Dansa Aèria Teles Aèries AfroYin Tècniques 
de circ 

Tècniques de 
circ 

Període 3/10/17 a 20/6/18 2/10/17 a 
14/6/18 

2/10/17 a 
18/6/18 

20/9/17 a 
20/6/18 

20/9/17 a 
20/6/18 

Dies classe dt. i dc. i tallers 
intensius 

Dilluns i dijous Dilluns Dimecres Dilluns 

Hores any 148h 126h 80h 105h 97,50h 
Import (IVA 
exclòs) 

4.810,00€ 3.780,00€ 3.040,00€ 3.150,00€ 2.925,00€ 



 

 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

 
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. Als contractes els correspon la categoria 24 de l’Annex II 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. 
 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de DANSA 
AÈRIA, a favor de  l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ESTAMPADES amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificacions al C/Sant Daniel, 13 esq. 17007 Girona, amb un cost total de 4.810,00 
euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la Directora de l’Escola Municipal 
de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el tríptic/pàgina web on 
s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2017-2018. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina d’AFROYIN, 
a favor de (…) amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions (…), amb un cost total de 
3.040,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la Directora de l’Escola 
Municipal de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el 
tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel 
curs 2017-2018. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de TELES 
AÈRIES per un import de 3.790,00€, IVA exclòs i TÈCNIQUES DE CIRC per un import de 
2.925,00€, IVA exclòs, a favor de l’ASSOCIACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I CIRCENSES 
TELATRAMAS amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions a l’Av. Països Catalans núm. 
222 de 17820 Banyoles, de conformitat amb l’informe emès per la Directora de l’Escola 
Municipal de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el 
tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel 
curs 2017-2018. 
 
Quart. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de  
TÈCNIQUES DE CIRC, a favor de (…) amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions a (…), 
amb un cost total de 3.150,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la 
Directora de l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari 
publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de 
Dansa de Celrà pel curs 2017-2018. 
 
Cinquè. Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran prèviament validades per la Directora-Gerent de l’Escola 
Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació. 
 
Sisè. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent, pels serveis efectivament prestats i prèvia fiscalització per la 
Intervenció de la Corporació. 
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Setè. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2017 i la que correspongui de l’exercici 2018. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a cada un dels interessats i comunicar als adjudicataris que 
aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
8. Acceptació de la renúncia de la concessió de domini públic de l'explotació del café 
ubicat al Teatre Ateneu. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 26 d’abril de 2017, es va 
adjudicar, mitjançant concessió de domini públic, l’explotació del cafè ubicat al Teatre 
Ateneu de Celrà a favor de l’empresa Retrocuca, S.L., i iniciant-se la seva explotació a 
partir del dia 27 d’abril de 2017. 
 
2. En data 12 de setembre de 2017, registre d’entrada municipal número 12955, el Sr. (…) 
en representació de Retrocuca, S.L. sol·licita l’extinció de la concessió per renúncia amb 
efectes des de la mateixa data. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals un dels supòsits d’extinció de les concessions de 
domini públic és la renúncia del concessionari. I l’apartat XIV del plec de condicions es 
pronuncia en els mateixos termes quan preveu la renúncia del concessionari com un dels 
supòsits d’extinció de la concessió.   
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Acceptar la renúncia de l’empresa Retrocuca, S.L. a la concessió de domini públic 
d’explotació del cafè del Teatre Ateneu de Celrà, i extingir la concessió amb efectes a partir 
del dia 12 de setembre de 2017.  
 
Segon. Notificar aquest acord al concessionari, i donar compte a la Tresoreria i 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
9. Aprovació del plec de condicions per a l'explotació del cafè ubicat al Teatre Ateneu, 
mitjançant concessió de domini públic. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 12 de setembre de 2017, registre d’entrada municipal número 12955,  
Retrocuca, S.L. sol·licita l’extinció de la concessió per renúncia amb efectes des de la 
mateixa data, i en data d’avui la Junta de Govern Local ha acceptat la renúncia i ha extingit 
la concessió de domini públic.  
 
2. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar un nou plec de condicions per a 
l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà i obrir la corresponent 
convocatòria per a la concessió de domini públic. 
 
3. N’ha emès informe la secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
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 Refós de la Llei de contractes del 
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. 
 
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 Plec de condicions que ha de regir l’explotació del servei de cafeteria 
del Teatre Ateneu de Celrà, mitjançant procediment obert. 
 
Segon. Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini 
de 20 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona. L’anunci 
també es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà. 

 
 
10. Concessió d’una subvenció a favor de la Comissió de festes del barri de Sant Feliu per 
l’organització de la festa del barri de Sant Feliu. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 2 d’agost de 2017, registre d’entrada municipal 12470, el Sr. (…), en 
representació de la Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns de Celrà amb CIF (…), va 
sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per la realització de la Revetlla de Sant 
Feliu 2017 i va presentar la documentació justificativa de les despeses i ingressos de la 
Revetlla de Sant Feliu 2017. 
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de la Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns per 
import de 2.148,38€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
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A C O R D  
 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import 
de 2.148,38 € a favor de l’entitat Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns de Celrà, 
amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Sant Feliu, 6, 2n, 3a (17460) 
de Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades de la celebració de la Revetlla de Sant 
Feliu.  
 
Segon. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48001 
‘Comissió de festes de barris’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2017. 
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

5. 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 reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

  
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 les 
subvencions atorgades 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. 

 
 
11. Concessió d’una subvenció a favor del Taller d’Història de Celrà per la publicació del 
llibre ‘Biografies celranenques’. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 7 de setembre de 2017, registre d’entrada municipal 12893, el Sr. (…), en 
representació de l’entitat Taller d’Història de Celrà amb CIF (…), va sol·licitar a 
l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per la publicació del llibre ‘Biografies celranenques’, 
de Lluís Camps i Sagué.  
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de l’entitat Taller d’Història de Celrà, per import de 
1.000,00 €. 
 
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
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; 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer. Concedir una subvenció per import de 1.000,00 euros a favor de l’entitat Taller 
d’Història de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer (…), i 
amb adreça electrònica tdehcelra@tallerhistoriacelra.cat, a fi de sufragar les despeses 
derivades de la publicació del llibre ‘Biografies Celranenques’ l’any 2017. 
 
Segon. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
  
Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de 
la subvenció concedida, que correspon al següent import: 500,00 euros 
 
Un segon pagament, corresponent al 50% restant, que es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
“Aportació entitats cíviques i culturals” per a l’any 2017. 
 
Quart. 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 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal efecte, 
caldrà 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 despesa 
realitzada. 
  
2.    Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors. 
  
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 l'emblema 
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. 
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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 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
  
  
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 les 
subvencions atorgades 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. 

 
 
12. Aprovació d’uns preus públics. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà continuar amb diferents cursos/tallers d’octubre 
2017 a juny 2018 i oferir obres de teatre durant el quart trimestre del 2017.  
 
En data 14 de setembre de 2017, les àrees de cultura, esports i gent gran emeten informe 
de la proposta dels preus públics corresponents aplicant la fórmula corresponent per a 
determinar els preus públics a aprovar.  
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 14 de setembre de 2017 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern 
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern municipal aprova 
per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 



 

 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 

 
Segon- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler de 
l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
ANNEX 
 
CURSOS/TALLERS 
 

Curs Dates
ESPORTS
Assegurança oct17-juny18 10,00 €/curs 
GENT GRAN
Anglès per  gent gran (8hores) oct17-juny18 28,00 €/curs 
CULTURA

Fang i ceràmica creativa 1h/setm infants oct17-juny18 66,00 €/trim
Bonus restauració mobles 1-10 hores oct17-juny18 50,00 €/u
Bonus restauració mobles a partir de 10,01 
hores oct17-juny18 5,00 €/h

Preu Públic

 
 

 
OBRES DE TEATRE 

 

Obra de teatre
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Alumnes 
Galliner

Alumnes 
EMDC

Promoció 
40%  
setembre i 
nadal

Superbleda 4,80 €        
Oh my god Barcelona 7,80 €        
Maure el Dinosaure 4,80 €        
Cúbit 7,80 €        
Mulïer 4,80 €        
Y-X 7,80 €        
Miquel Abras 7,80 €        
Les Encantades 4,80 €        
Concert de nadal 4,80 €        
Conte de Nadal 4,80 €        
Conte de Nadal 4,80 €        
Oh my god Barcelona 7,80 €        
Cúbit 7,80 €        
Y-X 7,80 €        
Leonor Leal 13,00 €   11,00 €   8,45 €     9,10 € 9,10 €   6,50 €   4,00 €   7,80 €        
A mi no me escribió 8,00 €      6,00 €      5,20 €     5,60 € 5,60 €   4,00 €   4,00 €   4,80 €        
Wabi-Sabi 8,00 €      6,00 €      5,20 €     5,60 € 5,60 €   4,00 €   4,80 €        
Jove Cia 8,00 €      6,00 €      5,20 €     5,60 € 5,60 €   4,00 €   4,80 €        
Pack tots els tallers 
desembrendansa 125,00 € 
Pack tot 
desembrendansa 150,00 € 

Preu Públic (IVA inclòs)/entrada
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13. Aprovació retribucions complementàries. 
 

1. Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment de la revista ‘La Llera del Ter’ per 
tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat del municipi 
cadascuna, segons queda acreditat en l’informe del tècnic de comunicació i noves 
tecnologies de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 125,00€ a cada 
treballadora en concepte de complement de productivitat per cada repartiment 
realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
2. Les Sres. (…),(…) i (…) van efectuar el repartiment del butlletí del servei Porta a 
porta i les fulles de setembre i octubre del Calendari de recollida del servei Porta a 
Porta 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 l’informe de la tècnica de medi 
ambient 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. 
 
3. Les Sres. (…),(…) i (…) van efectuar el repartiment del llibret de cursos i tallers del 
curs 2017-2018 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 l’informe de la 
tècnica de cultura de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 83,33€ a cada 
treballadora en concepte de complement de productivitat per cada repartiment 
realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
4. Els Srs. (…) i (…), vigilants municipals de l’Ajuntament de Celrà, han realitzat un total de 
8,75 i 11,5 hores extraordinàries respectivament per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives en 272,20€ a favor del Sr. (…) i 207,11€ a favor del Sr. (…) 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’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
166,67 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre 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 
291,67 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre 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  
291,67 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de setembre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal esports” del pressupost 2017 de la Corporació. 
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Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
207,11 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de setembre de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2017 de la Corporació.  
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
272,20 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de setembre de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2017 de la Corporació.  
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals del personal de les escoles bressol municipals. 
 
2. Ha emès informe la tècnica d’educació, en virtut de la qual es posa de manifest que el 
servei d’escola bressol municipal és un servei prioritari per a l’Ajuntament, i que cal prestar 
amb les correctes condicions. 
 
3. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procediment que es pretén dur a 
terme per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals 
d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2017, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. Declarar sector prioritari el servei d'escola bressol, a fi de poder prestar 
degudament aquest servei, ja que és prioritari tant per la seva funció social i educativa 
sobre els infants atesos com pel servei de cura dels infants que permet que els seus 
progenitors puguin anar a treballar. A més, cal garantir la ràtio de professionals que 
estableix la normativa i que permeti una adequada atenció als infants usuaris del servei. 
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Segon. Aprovar les bases que han de regir el procediment per a la creació d’una borsa de 
treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
Tercer. Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler.  

 
 
15. Aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Celrà i el Club Rítmica Celrà per a l’ús de les instal·lacions de 
l'Institut de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Club Rítmica Celrà és una entitat del municipi que realitza l’activitat esportiva de 
gimnàstica artística amb infants de diverses edats. 
 
L’Ajuntament de Celrà disposa de diferents espais municipals per a la pràctica d’esports,   
tots utilitzats pels entrenaments de les entitats esportives consolidades des de fa temps. Al 
no haver-hi cap franja horària on poder encabir l’activitat de gimnàstica rítmica, és 
d’interès de l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni amb l’Institut de Celrà i el 
Club Rítmica Celrà que estableixi els compromisos d’ambdues parts, per utilitzar el gimnàs 
del centre educatiu amb la finalitat que el Club Rítmica Celrà pugui realitzar la seva 
activitat esportiva (gimnàstica rítmica) fora de l’horari escolar.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, preveu que el 
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 
dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part 
de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per realitzar activitats educatives, 
culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
 
De conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar el conveni entre el centre educatiu Institut Celrà, de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Celrà i el Club Rítmica Celrà per a l’ús social de les instal·lacions 
de l’Institut amb la finalitat que l’entitat esportiva realitzi les seves activitats (gimnàstica 
artística) i que s'adjunta com annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 750 € per a tot el curs escolar 2017/2018 a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 40.3410.22606 “activitats esports” del pressupost de 
l’exercici 2017.  
 
Tercer. Notificar aquest acord al Club Rítmica Celrà i al centre educatiu Institut Celrà.  

 
ANNEX 

 
Conveni entre el centre educatiu Institut de Celrà de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Celrà i el Club Rítmica Celrà per a l’ús social de les instal·lacions 
del centre educatiu 
 
Celrà, ............ de setembre de 2017 
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Reunits 
 
D’una banda el senyor Josep Vila i Boix, director del centre educatiu públic Institut de 
Celrà del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, domicili Països 
Catalans s/n de Celrà 17460, i d’acord amb les facultats atorgades per l’article 54.3 del 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
 
De l’altra, el senyor Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant en 
representació de la Corporació, d’acord amb les facultats atorgades per l’article 21.1.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i facultat per aquest 
acte mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2017. 
 
I de l’altra, el Sr. (…), president de l’entitat Club Rítmica Celrà  (inscrita en el Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 16780), amb domicili 
al carrer Ronda de Baix, 2, 2n-1a, actuant en nom i representació de l’entitat en virtut 
dels seus estatuts. 
 
 
Exposen  
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu que el 
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 
dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part 
de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats 
educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen 
l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
 
El Departament d’Ensenyament és titular del centre educatiu Institut de Celrà domicili 
Països Catalans s/n de Celrà 17460, que disposa del gimnàs. 
 
L’Ajuntament de Celrà disposa de diferents espais municipals per a la pràctica d’esports,  
estan tots ells utilitzats per entrenaments de les diferents entitats esportives consolidades 
des de fa temps, i no havent-hi cap franja horària on poder enquibir l’activitat de 
gimnàstica rítmica s’ha sol·licitat per part de l’Ajuntament autorització per utilitzar el 
gimnàs del centre educatiu Institut de Celrà, per dur a terme l’activitat esportiva que li és 
pròpia (gimnàstica rítmica), fora de l’horari escolar.  
 
Per tot això, i amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, consideren adient la 
formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les següents 
 
Clàusules 
 
Primera: Objecte 
 
Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part del Club Rítmica Celrà, de 
determinats espais de les instal·lacions de l’Institut de Celrà. 
 
Aquesta disciplina esportiva de gimnàstica rítmica no interferirà, impedirà o dificultarà les 
activitats ordinàries del centre ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva 
programació anual. 
 
Segona: Règim d’utilització 
 
1)  Tipus d’activitat:  
 Gimnàstica rítmica, amb la finalitat de fomentar l’activitat física i esportiva. 
2)  Programació/horaris 
 De dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 19.00 hores. 
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 Dimarts i dijous de 17.00 a 20.00 hores. 
 
Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el calendari 
escolar que publica el Departament d’Ensenyament i les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
 
3)  Espais a utilitzar: 
 Gimnàs del centre i equipaments relacionats: vestidor i magatzem.  
4)  Neteja: 
 Mantenir les instal·lacions netes tal i com les han trobades.  
5)  Accessos i vigilància:  
 La responsable de l’activitat Sra. (…) serà l’encarregada d’obrir i tancar la porta 
d’accés al centre, i vetllarà perquè l’accés es limiti a les persones  autoritzades. 

 
Tercera: Règim econòmic / compensació econòmica 
 
Per a la utilització de les instal·lacions previstes en la clàusula segona, l’Ajuntament de 
Celrà abonarà la quantitat de 750€ anuals. El pagament s’haurà de fer per transferència 
bancària al compte (…), abans de la data 1 de juliol de 2018.    
 
Quarta: Compromisos del Club Rítmica Celrà 
 
El Club Rítmica Celrà es compromet a fer les actuacions següents: 
 
a) Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament i de 

neteja en què es varen lliurar. 
b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser 

autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats. 
c) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la 

normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles. 
d) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del 

personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades mínimes de 
150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per sinistre (imports que el 
Govern pot actualitzar periòdicament). 

e) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús, per a la cobertura dels quals els 
centres podran exigir fiança. 

f) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen 
amb l’activitat autoritzada. 

g) No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat. 
h) Comunicar immediatament al director del centre qualsevol incidència derivada de l’ús 

de les instal·lacions. 
i) Retornar les claus de les instal·lacions una vegada hagi finalitzat la vigència del 

conveni. 
 
Cinquena: Obligacions del centre 
 
El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga a: 
 
• Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en condicions per 

desenvolupar les activitats previstes. 
• Avisar l’entitat, amb un mes d’anticipació, en cas que el centre organitzi una activitat 

que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en el conveni. 
• Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels espais a 

utilitzar per l’entitat, al representant designat per aquesta, que serà responsable 
davant el centre de garantir-ne el bon funcionament. 

 
Sisena: Comissió de seguiment 
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Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una comissió de 
seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el conveni. 
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del 
contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any i sempre que 
una de les parts ho sol·liciti. 
 
Setena: Vigència 
 
Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2017-2018. 
 
Es podrà prorrogar de manera expressa  per un curs escolar més sempre que hi hagi la 
valoració positiva de la comissió de seguiment. 
 
Vuitena: Causes d’extinció i resolució 
 
El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència. 
 
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents: 
 
a)   Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa. 
b)  Per revocació del director del centre de l’autorització de l’ús social d’acord amb la 

normativa vigent. 
c)   Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del conveni. 
d)  Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes en la 

legislació vigent. 
 
Novena: Naturalesa i jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels articles 53 i 54 
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de seguiment 
establerta en la clàusula sisena. 
 
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del centre 
educatiu, i contra la seva resolució es pot presentar recurs davant del director dels serveis 
territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan equivalent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via administrativa. 

 
 
16. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 20:20 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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