
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 17/2017 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: segona 
Dia: 4 d´octubre de 2017 
Horari: de 11.00 hores a 12:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 11:00 hores del dia 4 d´octubre 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 
segona 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. 
 
 
REGIDORA ABSENT 
 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
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 
19 de setembre de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19 de 
setembre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
En matèria d’urbanisme 
 
2. Atorgament de llicència per agrupació de finques al carrer Ter. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 8 d’agost de 2017, registre d’entrada municipal núm. 12.523, l’empresa ESTEVE 

QUÍMICA SA sol·licita llicència urbanística per a l’agrupació de sis finques registrals 
situades al carrer Ter, s/n de Celrà. 



 

  
 

 

2. En data 18 de setembre de 2017, l’arquitecta municipal emet informe el qual es transcriu 
part del mateix, i que diu així: 

(...) 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació presentada corresponent al projecte d’agrupació de parcel·les 
signat per l’enginyer industrial Mario Nahra Saad, on l’agregació és la següent: 
 
Finques inicials: 
 

- Finca inicial 3448: finca existent es troba en clau 7b – Zona Industrial aïllada 
Intensitat B. “URBANA: Parcel·la de sòl industrial, situada a Celrà, ubicada en el 
Subsector 1 Industrial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, numerada 
com a b.18.5, de superfície deu mil sis-cents trenta-nou metres quadrats 
(10.639 m2), i els límits següents: pel sud, amb “Industrias Químicas Esteve 
SA”; per l’est, amb sòl industrial; pel nord, amb carrer del Polígon i per l’oest 
amb “Acieroid SAE”.” 

- Finca inicial 3411: finca existent es troba en clau 7b – Zona Industrial aïllada 
Intensitat B. “URBANA: Porció de terreny situada a Celrà, ubicada en el 
Subsector 1 Industrial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, numerada 
com a b.18.4, d’extensió nou mil dos-cents noranta-tres metres quadrats 
(9.293 m2); llinda: al nord, en una línia recta de seixanta-vuit metres, una 
altra perpendicular a aquesta de divuit metres cinquanta centímetres i altra 
línia recta trenta-nou metres, amb resta de la finca matriu; a l’est, en línia de 
setanta-cinc metres amb finca dels senyors José María Agustí Mitjà, José 
Masoliver Agustí i Andrés Agustí Trilla, amb una altra d’Agustín Palau Baquero i 
una altra de María Rosa Pons i a l’oest, en una línia de noranta-cinc metres 
cinquanta centímetres quadrats, amb carrer o vial del Polígon Industrial de 
Celrà.” 

- Finca 3494: finca existent es troba en clau 7b – Zona Industrial aïllada 
Intensitat B. “URBANA: Parcel·la de sòl industrial, situada a Celrà, en el 
Subsector 1 Industrial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, numerada 
com a b.18.3, de superfície dotze mil tres-cents onze metres quadrats. Llinda: 
al sud, amb National Panasonic España SA; per l’est, amb sòl industrial; pel 
nord, con Sintenovo SA; oest, amb Acieroid SAE.” 

- Finca 3321: finca existent es troba en clau 7b – Zona Industrial aïllada 
Intensitat B. “URBANA: Porció de terreny situada a Celrà, ubicada en el 
Subsector 1 Industrial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, numerada 
com a b.18.2, d’extensió superficial deu mil set-cents setze metres quadrats, 
llinda: pel nord, en una línia recta de seixanta-vuit metres, una altra 
perpendicular a aquesta de divuit metres cinquanta centímetres i una altra en 
línia rescta de trenta-nou metres, amb porció segregada i venuda a la 
Compañía Sintenovo SA; pel sud, en una línia recta de cent set metres, amb 
finca de Maria Rosa Pons i de Cors i una altra National Panasonic de españa SA; 
per l’est, en una línia recta de cent onze metres, amb finca propietat dels 
senyors José María Agustí Mitjà, José Masoliver Agustí i Andrés Agustí Trilla, 
una altra d’Agustín Palau Baquero i una altra de María Rosa Pons; i per l’oest, 
en una línia recta de noranta-tres metres i mig, amb carrer o vial del Polígon 
Industrial de Celrà.” 

- Finca 3533: finca existent es troba en clau 7b – Zona Industrial aïllada 
Intensitat B. “URBANA: Edifici-Fàbrica, amb el seu terreny annexe i serveis 
accessoris, situat a Celrà, en el Subsector 1 Industrial del Polígon Industrial i 
Residencial de Celrà, numerada com a b.18.7, construit en la zona nord-est 
d’una parcel·la de superfície dotze mil cinc-cents metres quadrats, dels quals 
estan edificats set mil vint-i-set metres quadrats en planta baixa, sent la resta 
sense edificar.... 
Llinda en el seu conjunt. Pel sud, mitjançant línia de cent nou metres disset 
centímetres amb part de finca segregada A) anterior; per l’est, mitjançant línia 
de cent catorze metres, cinc centímetres amb carrer del polígon; pel nord, 



 

  
 

 

també amb carrer del Polígon, mitjançant línia de cent nou metres disset 
centímetres; i per l’oest, mitjançant línia de cent catorze metres cinc 
centímetres amb part de finca segregada.” 

- Finca 3976: finca existent es troba en clau 7b – Zona Industrial aïllada 
Intensitat B. “URBANA: Parcel·la de sòl industrial, situada a Celrà, ubicada en el 
Subsector 1 Industrial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, numerada 
com a b.18.6, de superfície disset mil cinc-cents metres quadrats, que té forma 
de “L”. Llinda: pel sud, amb National Panasonic de España SA; per l’est, en 
part, en una línia de seixanta-nou metres vint-i-quatre centímetres, amb carrer 
del Polígon i en part mitjançant línia cent catorze metres cinc centímetres, amb 
resta de finca de que es segrega; per l’oest, amb Industrias Químicas Esteve 
SA i amb Sintenovo SA; i pel nord, en part, mitjançant línia de cinquanta-
quatre metres deu centímetres, amb carrer del Polígon i en part, en línia de 
cent nou metres disset centímetres, amb resta de finca de que es segrega.” 

 
El projecte proposa l’agregació de les 6 finques inicials en una sola finca resultant: 
 

- Finca A: “URBANA: Parcel·la de sòl industrial, qualificada de Zona Industrial 
aïllada Intensitat B, situada a la unitat a.18, a l’àmbit del Pla Parcial del polígon 
Industrial i Residencial de Celrà, Subsector 1, en el terme municipal de Celrà, 
de setanta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos metres quadrats amb vuitanta-un 
decímetres (72.882,81 m2) de superfície, que limita: Nord, amb carrer Ter en 
una longitud de 394,20m2; al Sud, amb parcel·la de Panasonic SA en una 
longitud de 393,50m; Est, amb carrer Tramuntana en una longitud de 183,50 
m; i Oest, amb carrer Aumet en una longitud de 187,10 m.” 

 
Es tracta d’una agregació urbanística. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S’informa favorable sobre l’agrupació de 6 finques registrals en una sola finca situada 
al carrer Ter del Polígon Industrial de Celrà. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. El Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, l’art. 28.1.c del Real 
Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret Legal 1/2004, de data 5 de març i la 
ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius; 

2. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

ACORD 
 
Primer.- Autoritzar a l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA amb NIF (…) l’agrupació de sis finques 
registrals en una sola finca al carrer Ter del polígon Industrial de Celrà, d’acord amb la part 
expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència (OF.11): 
175,00 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència. 



 

  
 

 

 
3. Aprovació de la modificació del projecte d’obra ordinària municipal titulat 
Reforma de la Torre Desvern de Celrà.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària de data 13 de setembre de 2011 es va aprovar definitivament el 
projecte d’obra ordinària municipal titulat reforma de la Torre Desvern de Celrà redactat 
per l’arquitecte Ramon Ripoll i Masferrer,  amb un pressupost total de 1.258.588,46 euros , 
Iva exclòs (1.485.134,38, IVA Inclòs). 
 
2.- Durant el transcurs del projecte d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Torre 
Desvern de l’any 2017 es realitzen unes troballes en el subsòl de la planta baixa que fan 
replantejar el projecte en aquesta zona d’actuació.  
 
3.- L’arquitecte Sr. Ripoll ha formulat una proposta de les modificacions a introduir i ha 
redactat una memòria que explica les causes tècniques que justifiquen  la modificació, amb 
un pressupost d’execució de 49.956,20 Euros IVA exclòs (60.447,00 Euros, IVA inclòs). 
Amb aquesta modificació es planteja la reforma de l’accés, l’entrada i el pati gòtic per 
adaptar-la a les troballes arqueològiques descobertes durant les últimes excavacions. 
Aquesta modificació té una superfície d’intervenció de 72 m2 interiors i 60 m2 exteriors. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, només es poden 
introduir modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de 
necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre 
que no comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques. 
 
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. 
 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del projecte d’obra ordinària municipal titulat 
“Reforma de la Torre Desvern de Celrà”, de conformitat amb la memòria presentada per 
l’arquitecte Sr. Ramon Ripoll Masferrer, per reformar l’accés, l’entrada i el pati gòtic per 
adaptar-la a les troballes arqueològiques descobertes durant les últimes excavacions, amb 
un pressupost d’execució de 49.956,20 Euros, IVA exclòs (60.447,00 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquesta modificació del projecte a informació pública, amb publicació al 
BOP, DOGC i al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 
30 dies hàbils pugui ser consultada i es puguin formular les al·legacions pertinents. 

 
 
4. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal titulat construcció 
d’una rampa d’accés a l’escola Aulet. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich ha redactat el projecte d’obra ordinària municipal 
titulat “Construcció d’una rampa d’accés al CEIP l’Aulet de Celrà”, amb un pressupost 
d’execució de 45.830,47 Euros IVA exclòs (55.454,87 Euros, IVA inclòs). 

 



 

  
 

 

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

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Construcció 
d’una rampa d’accés al CEIP l’Aulet de Celrà”, amb un pressupost d’execució de 45.830,47 
Euros IVA exclòs (55.454,87 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 
 

 
5. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal titulat construcció 
d’unes grades al camp de futbol municipal. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Els arquitectes Sra. Mariona Soria Roselló i el Sr. Xavier Gibert Sánchez han redactat el 
projecte d’obra ordinària municipal titulat “Construcció d’unes grades al camp de futbol 
municipal de Celrà”, amb un pressupost d’execució de 48.771,13 Euros IVA exclòs 
(59.013,07 Euros, IVA inclòs). 

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

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat Construcció 
d’unes grades al camp de futbol municipal de Celrà”, amb un pressupost d’execució de 
48.771,13 Euros IVA exclòs (59.013,07 Euros, IVA inclòs). 



 

  
 

 

 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 

 
 
6. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal titulat nau de la 
brigada municipal de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich Herreras ha redactat el projecte d’obra 
ordinària municipal titulat “Nau de la brigada municipal de Celrà”, amb un pressupost 
d’execució de 115.702,07 Euros IVA exclòs (139.999,50 Euros, IVA inclòs). 

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

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Nau de la 
brigada municipal de Celrà”, amb un pressupost d’execució de 115.702,07 Euros IVA exclòs 
(139.999,50 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al 
tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini de 30 dies hàbils 
pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions 
pertinents. 

 
En matèria de contractació i de patrimoni 
 
7. Adjudicació del contracte de serveis d’activitats culturals.  
 
 ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de juny de 2017, es van aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que 
han de regir la licitació per contractar el servei d’activitats culturals. Simultàniament, es va 
obrir la convocatòria per contractar pel procediment obert. 
 
2. L’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i d’obertura de la 
convocatòria de licitació del contracte es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 121, de 26 de juny de 2017, en el perfil del contractant i en el tauler 
d’anuncis de la corporació. 



 

  
 

 

 
3. D’acord amb la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars, les 
proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte. En cas que l’últim dia 
recaigués en dissabte, diumenge o festiu es passaria al primer dia hàbil següent. Finalitzant 
el termini per presentar ofertes el dia 11 de juliol de 2017. 
 
4. Van presentar oferta els licitadors/es següents:  

    Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Data  Número 
(…) 10/07/2017 12053 
(…) 11/07/2017 12061 
(…) 11/07/2017 12069 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 11/07/2017 12072 
(…) 11/07/2017 12073 

 
5. En data 12 de juliol de 2017 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A i, 
un cop revisada la documentació, es va comprovar que tots els licitadors havien presentat 
la documentació de forma correcta, excepte el Sr. (…), al qual li faltava l’apartat relatiu a la 
confidencialitat de la declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs 
– annex 1.  
 
6. En data 13 de juliol de 2017, registre de sortida municipal 10922, es va requerir al Sr. 
(…) per a què presentés, abans de les 12.00 hores del dia 18 de juliol de 2017, una 
declaració relativa a la confidencialitat dels documents aportats, segons model de l’Annex 
1. El Sr. (…) va presentar la declaració requerida el dia 18 de juliol de 2017, abans de les 
12.00 hores, registre d’entrada municipal 12268.  
 
7. El dia 18 de juliol de 2017 es va obrir el sobre B, titulat “documentació tècnica subjecta 
a criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor i lliurant aquesta documentació 
als tècnics municipals per a què la valoressin. 
 
8. En data 24 de juliol de 2017 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del 
Sobre C, prèvia lectura de l’informe dels tècnics municipals relatiu al Sobre B - 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor. 
 
Les puntuacions obtingudes pels licitadors en la valoració del sobre B van ser les següents: 
 

Licitador/a Memòria tècnica 
(fins a 9 punts)  

(…) 9 
(…) 9 
(…) 7,5 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 9 
(…) 7,5 

 
A continuació es va procedir a l’obertura del Sobre C – criteris d’adjudicació avaluables de 
forma automàtica, obtenint les empreses sol·licitants la puntuació següent: 
 
          PREU 
Licitador/a Disciplina Import proposta 

econòmica pels 2 
anys (IVA exclòs) 

Puntuació 
Màx.10 punts 

(…) Dibuix i pintura 22.610,00€ 10 

(…) Ceràmica 14.696,00€ 10 

(…) Ceràmica 17.290,00€ 8,50 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. Fotografia  9.163,00€ 10 
(…) Restauració de mobles 22.163,75€ 10 



 

  
 

 

 
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 23 punts) 

 
I la puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent:  

 
 
Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 

1.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
 

• Dibuix i pintura: 1. (…) 
• Fotografia: 1. Iconna comunicació audiovisual, S.L. 
• Restauració de mobles: 1. (…) 
• Ceràmica: 

1. (…) 
2. (…) 

 
2.- Declarar deserta l’activitat cultural d’Escultura, al no haver-se presentat cap oferta. 
 
3.- Sol·licitar als licitadors/es classificats en primer lloc de les diferents activitats 
culturals perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent que rebin el 
requeriment corresponent, facin arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per 
procedir a l’adjudicació dels respectius lots d’aquest contracte. 

 
9. Es va requerir als licitadors/es classificats en primer lloc de cada activitat cultural per a 
què aportessin en el termini de deu dies hàbils documentació diversa i el document 
acreditatiu de constitució de la garantia definitiva.  

 
 
10. Dins el període de 10 dies hàbils atorgat per a la presentació de documents i el dipòsit 
de la garantia definitiva els licitadors van presentar documentació diversa i van acreditar la 
constitució de la garantia definitiva. 
 

Licitador/a Disciplina Preu 
Màx.10 
punts 

Realització taller 
Màx.13 punts 

TOTAL 
Sobre C 

(…) Dibuix i pintura 10 10 hores - 13 23 

(…) Ceràmica 10 107 hores -13 23 

(…) Ceràmica 8,5 9,5 hores - 9 17,5 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. Fotografia  10 10 hores - 13 23 
(…) Restauració de mobles 10 10 hores - 13 23 

Licitador/a Puntuació Sobre B Puntuació Sobre 
C 

TOTAL 
(màx.32 
punts) 

(…) 9 23 32 
(…) 9 23 32 
(…) 7,5 17,5 25 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 9 23 32 
(…) 7,5 23 30,5 

Licitador/a Data registre de 
sortida 

Número 
registre de 

sortida 

Data rebuda 
notificació 

(…) 07/08/2017 11095 08/08/2017 
(…) 07/08/2017 11094 08/08/2017 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 07/08/2017 11096 08/08/2017 
(…) 07/08/2017 11093 09/08/2017 



 

  
 

 

 
11. Un cop revisada la documentació presentada pels licitadors/es, es van detectar diverses 
mancances i es va trametre un requeriment a cadascun per a què presentessin la 
documentació pendent en el termini de tres dies hàbils.  

 
12. Dins el termini atorgat els quatre licitadors/es van presentar la documentació 
requerida:   

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’òrgan 
de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació. A l’apartat quart del mateix precepte, s’estableix que l’adjudicació ha 
de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, simultàniament, s’ha de 
publicar en el perfil de contractant. 
 
2. La formalització del contracte es durà a terme abans de 15 dies hàbils següents a aquell 
en què es rebi la notificació de l’adjudicació.  
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública anant al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
3. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
4. De conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública; 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; el Reial decret 
773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

Licitador/a Data registre 
d’entrada 

Número 
registre  

d’entrada 

Import 
garantia 

Instrument 
constitució garantia 

(…) 17/08/2017 12637 1.130,50€ Aval Arquia banca 

(…) 17/08/2017 12630 734,80€ Aval Arquia banca 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 17/08/2017 12625 458,15€ Transferència bancària 
(…) 17/08/2017 12636 1.108,19€ Aval Arquia banca 

Licitador/a Data registre de 
sortida 

Número 
registre de 

sortida 

Data rebuda 
notificació 

(…) 20/09/2017 11378 20/09/2017 
(…) 20/09/2017 11377 20/09/2017 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 20/09/2017 11379 21/09/2017 
(…) 20/09/2017 11376 21/09/2017 

Licitador/a Data registre 
d’entrada 

Número registre  
d’entrada 

(…) 25/09/2017 13264 
(…) 22/09/2017 13245 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 26/09/2017 13320 
(…) 25/09/2017 13249 i 13271 



 

  
 

 

el Reglament General 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 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. 
 
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 del servei d’activitats culturals per als cursos 2017-2018 i 
2018-2019 a favor dels licitadors/es següents i pels imports que s’indiquen a continuació:  
 

• Dibuix i pintura: (…), amb domicili al (…) i NIF (…), per un import de 22.610,00 
euros, IVA exclòs, corresponent 11.305,00€ a cadascuna de les anualitats. 

• Fotografia: Iconna comunicació audiovisual, S.L., amb domicili a la Urb. Els Prats, 
15 de 17468 Vilademuls i NIF (…), per un import de 9.163,00 euros, IVA exclòs, 
corresponent 4.581,50€ a cadascuna de les anualitats. 

• Restauració de mobles: (…), amb domicili al carrer (…) i NIF (…), per un import 
de 22.163,75 euros, IVA exclòs, corresponent 11.081,87€ a cadascuna de les 
anualitats. 

• Ceràmica: (…), amb domicili al (…) i NIF (…), per un import de 14.696,00 euros, 
IVA exclòs, corresponent 7.348,00€ a cadascuna de les anualitats. 

 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars i per la plica 
presentada per l’adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació 
contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
30.3341.22799 ‘Escola d’art’ del pressupost vigent de la corporació i de les aplicacions 
pressupostàries que corresponguin dels exercicis posteriors. 
 
Tercer. Publicar mitjançant un anunci l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant. 
 
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries i a la resta d’empreses 
licitadores, i comunicar-ho a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 
Sisè. Citar les empreses adjudicatàries perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
 
8. Adjudicació del contracte menor de serveis de cursos de català i 
alfabetització per al curs 2017-2018. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. L’Ajuntament de Celrà té interès en adjudicar el contracte menor de serveis per a la 
realització de cursos de català i alfabetització per adults, concretament els següents: 
Alfabetització (matins), Alfabetització (tardes), Nivell Inicial (matins), Nivell Inicial (tardes), 
Nivell Bàsic  i Nivell Intermedi 3, per un total de 261 hores lectives. 
 



 

  
 

 

2. En data 20 de setembre de 2017, l’entitat AD’Iniciatives Socials amb CIF (…) domiciliada 
al Carrer Joan Alsina 3, 2n de Girona presenta la seva oferta econòmica per a la realització 
dels següents cursos: 

     - Alfabetització matins, 28 sessions hores. (42 hores lectives) 
     - Català Nivell Inicial matins, 28 sessions (42 hores lectives) 
 
El pressupost inclou el cost de les hores lectives i les de preparació, i despeses indirectes, i 
suma un import de 2.760,62 euros. 
 
3. En data 22 de setembre de 2017, l’entitat Smart Ibérica de impulso Empresarial Sociedad 
Cooperativa Andaluza amb NIF (…) presenta la seva oferta econòmica, per a la realització 
dels següents cursos: 

- Alfabetització tardes, 28 sessions (42 hores lectives) 
- Català Nivell Inicial tardes, 30 sessions. (45 hores lectives) 
- Català Nivell Bàsic 2, 30 sessions. (45 hores lectives) 
- Català Nivell Intermedi 3, 30 sessions. (45 hores lectives) 
 

El pressupost inclou el cost de les hores lectives, les hores de preparació de les sessions i les 
hores presencials de recepció de sol·licituds de preinscripció, i suma un import de 5.872,00 
euros. 
 
4. En data 27 de setembre  de 2017, la tècnica d’Educació ha emès un informe favorable per 
l’adjudicació dels contractes menors de servei de cursos de català i alfabetització pel curs 
2017-2018, a favor d’aquestes dues entitats per prestar el servei de classes de català i 
alfabetització segons les ofertes corresponents. 
 
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 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 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 impartir les classes de català i 
alfabetització per adults que es detallen a continuació a favor de l’entitat Smart Ibérica de 
impulso Empresarial Sociedad Cooperativa Andaluza amb CIF (…) i domicili a la Carretera 
Carmona 40, local 2 41008 de Sevilla, amb una previsió de 177 hores lectives a impartir, més  
les hores de preparació de les classes, i les hores presencials de recepció de sol·licituds de 
preinscripció, durant el curs 2017-2018, per un import total de 5.872,00 euros (exempt 
d’IVA). 
Concretament, els cursos seran els següents: 

- Alfabetització tardes, 28 sessions (42 hores lectives) 
- Català Nivell Inicial tardes, 30 sessions. (45 hores lectives) 
- Català Nivell Bàsic 2, 30 sessions. (45 hores lectives) 
- Català Nivell Intermedi 3, 30 sessions. (45 hores lectives) 

 
Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis per impartir les classes de català i 
alfabetització per adults que es detallen a continuació a favor de l’entitat AD’Iniciatives 



 

  
 

 

Socials amb CIF (…) domiciliada al Carrer Joan Alsina 3, 2n de Girona, amb una previsió de 
84 hores lectives a impartir més les hores de preparació de les classes, durant el curs 2017-
2018, per un import total de 2.760,62 euros (exempt d’IVA). 
Concretament, els cursos seran els següents: 

- Alfabetització matins, 28 sessions (42 hores lectives) 
- Català Nivell Inicial matins, 28 sessions. (42 hores lectives) 

 
Tercer. Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea d’Educació i fiscalitzades per la 
intervenció de la corporació. 
 
Quart. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
76.3200.22699 “activitats àrea d’Educació”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2017, i la part corresponent del pressupost de l’exercici 2018.  
 
Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-li que el mateix perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Setè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
9. Adjudicació del contracte menor de serveis de dinamització del local jove per 
al curs 2017-2018.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Celrà desenvolupa diferents activitats per a la 
dinamització del jovent del municipi a través del local jove, amb l’objectiu de promoure les 
habilitats per la vida entre el jovent del poble, fomentar la participació juvenil i millorar les 
seves relacions per a la convivència juvenil. Aquest servei es realitzarà durant el curs 
escolar 2017-2018, del 4 d’octubre de 2017 al 30 de juny de 2018. 
 
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, les quals han presentat les propostes 
econòmiques següents: 
 
NOM EMPRESA IMPORT IVA 

EXCLÒS 
IMPORT IVA 

INCLÒS 
Joaquim Coma Carbó 5.680,00€ 6.872,80€ 
Taktil Centre Comercial Virtual, S.L.U. 5.765,20€ 6.975,89€ 
Smart Ibérica de impulso empresarial 
Soc.Coop.And. 

7.455,00€ Exempt d’IVA 

 
3. En data 27 de setembre de 2017 la tècnica de joventut ha emès un informe proposant la 
contractació de l’empresa Joaquim Coma Carbó, per què presti el servei per a la 
dinamització del local jove durant el curs 2017-2018, des del dia del 4  d’octubre de 2017 
al 30 de juny de 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 
contracte 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 
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 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 dinamitzar el local jove durant el curs 
2017-2018 a favor de (…) amb NIF (…) i domicili al carrer (…), amb una previsió de 355 
hores, per un import total de 5.680,00 euros, IVA exclòs (6.872,80 euros, IVA inclòs). 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fiscalitzades 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 número 
50.3240.22799 “Formació de joves”, 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 perfecciona el 
contracte. L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc a partir del dia 3 d’octubre de 2016. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
En matèria d’hisenda 
 
10. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Animal a l’esquena. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 20 de setembre de 2017, registre d’entrada municipal E2017013206, 
l’Associació L’Animal a L’Esquena va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per 
al Programa d’Activitats previst per l’any 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 l’entitat L’Animal a L’Esquena, per import de 2.500,00€. 
 
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 
 

A C O R D 
 
Primer. Concedir una subvenció per import de 2.500,00 euros a favor de l’entitat L’Animal 
a L’Esquena, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions a Mas Espolla, s/n 
(17460) de Celrà, i amb adreça electrònica info@lanimal.org, a fi de sufragar part les 
despeses derivades del programa d’activitats per 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: 1250,00 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. 
  
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. 

 
En matèria de personal 
 
12. Aprovació de bases i convocatòria per a la contractació laboral temporal 
d’un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la contractació laboral temporal d’un/a tècnic auxiliar 
de la biblioteca municipal de Celrà. A tal efecte, consta en l’expedient l’informe del tècnic 
de biblioteca. 
 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procediment que es pretén dur a 
terme per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic auxiliar de la biblioteca municipal 
de Celrà. 
 
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 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, i el 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; 
 
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 les bases que han de regir el procediment per a la contractació laboral 
temporal d’un/a tècnic auxiliar de la biblioteca municipal de Celrà. 
 
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i a l’etauler.  

 
 
13. Aprovació d’uns convenis de pràctiques de dos estudiants.  

 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 



 

  
 

 

Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar els següents convenis amb els 
centres educatius que s’indiquen, per a què els estudiants que s’exposen a continuació 
puguin realitzar les seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

 
• Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 

externes en entitats col·laboradores: (…), amb DNI (…) 
Centre educatiu: Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona 
Període de pràctiques: del 4 d’octubre de 2017 al 30 de gener de 2018, de dilluns a 
dimecres d’11.00 a 19.00 hores i dijous de 10.00 a 19.00 hores.   
Lloc de realització de les pràctiques: Centre obert i aula d’estudi de l’Ajuntament de 
Celrà 
 

• Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball: (…), amb DNI 
(…) 
Centre educatiu: Institut Montilivi, Girona 
Període de pràctiques: del 4 d’octubre de 2017 al 30 de gener de 2018, de dilluns a 
dimecres d’11.00 a 19.00 hores i dijous de 10.00 a 19.00 hores.   
Lloc de realització de les pràctiques: Ajuntament de Celrà 
 

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 els convenis de col·laboració per a què els alumnes dels centres educatius 
indicats en la part expositiva d’aquest acord puguin efectuar pràctiques a l’Ajuntament de 
Celrà, els quals s’adjunten com a annexos al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord als corresponents centres educatius.  

 
 
14. Aprovació dels acords de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, l’Institut 
i diverses empreses per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica 
relacionades amb el projecte singular aula empresa de l’institut de Celrà.  

 
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2016 es va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà 
per al projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de l’Institut de Celrà. 
 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un annex a l’esmentat 
conveni de col·laboració, per a què els estudiants que s’indiquen a continuació puguin 
realitzar activitats d’aplicació pràctica a les entitats col·laboradores següents: 
 

  NOM DE L’ALUMNAT D.N.I. ENTITAT 
COL·LABORADORA 

PERÍODE 
PRÀCTIQUES 

HORARI 

1 
(…) (…) Bo i sa servei d’àpats, 

S.L. 
9/10/2017 a 
7/6/2018 Dl, dt i dj de 9 a 14h 

2 
(…) (…) Brigada municipal. 

Ajunt.Celrà 
9/10/2017 a 
7/6/2018 Dl, dt i dj de 9 a 13h 



 

  
 

 

3 
(…) (…) Taller mecànic Carolà, 

S.C. 
9/10/2017 a 
7/6/2018 

Dl, dt i dj de 8 a 13h 

4 
(…) (…) Bar-restaurant 

Pirineus 
9/10/2017 a 
7/6/2018 

Dl i dj d’11 a 16 i dt 
de 8 a 13h 

5 
(…) (…) Promoció econòmica 

Ajunt.Celrà 
9/10/2017 a 
7/6/2018 

Dl, dt i dj de 8.30 a 
13.30h 

6 
(…) (…) 

Alau food, S.L. 9/10/2017 a 
7/6/2018 

Dl, dt i dj de 9.30 a 
14.30h 

7 
(…) (…) Residència Geriàtrica 

Sant Jordi, S.L. 
9/10/2017 a 
7/6/2018 Dl, dt i dj de 9 a 14h 

8 
(…) (…) Escola Bressol 

Trapelles 
9/10/2017 a 
7/6/2018 

Dl, dt i dj de 8.30 a 
13.30h 

9 
(…) (…) Bo i sa servei d’àpats, 

S.L. 
9/10/2017 a 
7/6/2018 

Dl, dt i dj de 9 a 14h  

 
Vist el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, les 
entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la realització 
de les pràctiques tutelades del Projecte Projecte Empresa de l’Institut de Celrà; 

 
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 els documents de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de 
Celrà, les entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la 
realització de les pràctiques tutelades del Projecte Empresa de l’Institut de Celrà, que 
s’adjunten com a annex al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar la present resolució a l’Institut de Celrà.  

 
15. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
16. Comunicacions i informacions. 
 
L’Alcalde informa dels assumptes inclosos en la sessió ordiària del Ple que se celebrarà el 
proper dimarts dia 10 d’octubre de 2017. 

 
17. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
12:00 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


