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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 22/2017  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 19 de desembre de 2017 
Horari: de 19:30 hores a 20:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 19 de desembre 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. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde, en qualitat d’alcalde accidental 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
ABSENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteix com a oient la Sra. Sònia Fortià Martí i la Sra. 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 desembre de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 de 
desembre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
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2. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la reforma de l’accés, l’entrada 
i el pati gòtic de la Torre Desvern. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme la reforma de l’accés, l’entrada i el pati 
gòtic de la Torre Desvern.  
Es va convidar a quatre empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 48.456,20€ 58.632,00€ 
Obres i construccions Celrà, S.L. 45.684,90€ 55.278,73€ 
Obres i construccions Joan Fusté, S.L. 49.341,74€ 59.703,50€ 
 
En data 4 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L. 
 
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. 
 
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 reforma de l’accés, l’entrada i el pati 
gòtic de la Torre Desvern a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., amb NIF 
núm. (…), amb domicili al c/Parets, 7, 2n-D de Celrà 17460, per un import de 45.684,90 
euros, IVA Exclòs, (55.278,73 euros, IVA Inclòs). 
 
L’obra haurà d’estar executada abans del dia 28 de febrer de 2018. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3360.68200 
“Rehabilitació patrimoni cultural” 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. 
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3. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la millora del local jove de 
Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme les fases 1 i 2 de millores al local jove 
de Celrà. 
 
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 48.370,00€ 58.527,70€ 
Obres i construccions Celrà, S.L. 43.921,19€ 53.144,64€ 
 
En data 14 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, 
S.L. 
 
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. 
 
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 realització de millores al local jove 
de Celrà (fases 1 i 2) a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., amb NIF núm. 
(…), amb domicili al carrer Parets, 7, 2n-D de Celrà 17460, per un import de 43.921,19 
euros, IVA Exclòs, (53.144,64 euros, IVA Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà de dos mesos 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 50.3371.63200 
“Espai cuina local jove Pl.Església” del pressupost de la corporació per als exercicis 2017 i 
2018. 
 
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. 
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Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
 
4. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la realització de guals de 
vianants a varis carrers de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme la realització de guals de vianants 
(rebaixar les voreres per a facilitar la circulació dels vianants per creuar un carrer) a 
diversos carrers de Celrà. 
 
En data 12 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Construccions P.M. (…), per 
import de 4.689,54 euros, IVA exclòs. 
 
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. 
 
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 realització de guals de vianants a 
diversos carrers de Celrà a favor de (…), amb NIF núm. (…), amb domicili al (…), per un 
import de 4.689,54 euros, IVA Exclòs, (5.674,34 euros, IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61900 
“Millores urbanes” 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. 
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5. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la instal·lació d’una estació de 
recàrrega semiràpid per vehicles elèctrics a Carrer Just Puig. 

  
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme la instal·lació d’una estació de 
recàrrega semi ràpid per vehicles al carrer Just Puig de Celrà. 
 
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
Han presentat la seva oferta econòmica: 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

Watts at home energia, S.L. 17.256,00€ 20.879,76€ 
Mateu Nierga, S.L. 17.716,00€ 21.436,36€ 
 
En data 14 de desembre de 2017 emet informe l’enginyer municipal proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Watts at home energia, S.L. 
 
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. 
 
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 instal·lació d’una estació de 
recàrrega semi ràpid per vehicles al carrer Just Puig de Celrà a favor de l’empresa Watts at 
home energia, S.L., amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Just Puig, 9, 3r-C de Celrà 
17460, per un import de 17.256,00 euros, IVA Exclòs, (20.879,76 euros, IVA Inclòs). 
El termini d’execució de l’obra serà de quatre setmanes a comptar a partir de l’endemà de 
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61900 
“Millores urbanes” 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.  
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6. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per la instal·lació de 
joc en un parc infantil a la zona esportiva. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la instal·lació d’una nova estructura de joc infantil a la 
zona esportiva de Celrà. 
 
En data 14 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor de subministrament del joc combinat multijoc Sant Marc 
en alumini a favor de l’empresa Happyludic playground and urban equipment, S.L., per un 
import de 14.470,00 euros, IVA exclòs (instal·lació inclosa). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El present contracte mixt de subministrament (adquisició del joc infantil) i de serveis 
(instal·lació del mateix) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 i 290 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. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector 
públic, el  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 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 això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació del 
joc combinat multijoc Sant Marc en alumini a favor de l’empresa Happyludic playground 
and urban equipment, S.L., amb NIF (…) i domicili al camí Fontseré, Nau 4 de 08510 Les 
Masies de Roda (Barcelona), per un import de 14.470,00 euros, IVA Exclòs, (17.508,70 
euros, IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1710.62700 
‘Actuacions adequació parcs i jardins’ 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 a l’adjudicatari, i comunicar-li 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. 
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7. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per la instal·lació de 
joc en un parc infantil del municipi. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la instal·lació d’una nova estructura de joc infantil en 
un dels parcs infantils de Celrà. 
 
En data 14 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor de subministrament del joc combinat Diabolo a favor de 
l’empresa HPC Iberica, S.A., per un import de 13.288,03 euros, IVA exclòs (instal·lació 
inclosa). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El present contracte mixt de subministrament (adquisició del joc infantil) i de serveis 
(instal·lació del mateix) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 i 290 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. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector 
públic, el  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 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 això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació del 
joc combinat Diabolo a favor de l’empresa HPC Iberica, S.A., amb NIF (…) i domicili al 
carrer París, 184, 5è-2a de Barcelona, per un import de 13.288,03 euros, IVA Exclòs 
(16.078,52 euros, IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1710.62700 
‘Actuacions adequació parcs i jardins’ 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 a l’adjudicatari, i comunicar-li 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. 
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8. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per la instal·lació 
d’una pilona automàtica de control d’accés al carrer Cabanya. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la instal·lació d’una pilona automàtica de control 
d’accés de vehicles al carrer Cabanya, junt amb dues pilones fixes a cada costat de la 
primera.  
 
2. Es va sol·licitar pressupost per a la instal·lació d’aquest sistema a tres empreses, les 
quals han presentant la seva oferta econòmica que és la següent:  
 

Nom empresa Import obra 
civil 

Import pilones 
IVA exclòs  

Etra Bonal S.A. No l’ofereix. 7.839,81€ 
Metitec No l’ofereix. 4.670,00€ 
Tecnopilonas, S.L. 1.120,00€ 4.129,00€ 

 
3. El cap de serveis públics municipals ha emès informe favorable proposant l’adjudicació 
del contracte indicat a favor de Tecnopilonas S.L.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició de les pilones fixes i mòbil) i 
d’obres (execució de l’obra per a instal·lar-les) es regirà per la normativa relativa als 
contractes de subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de 
vista econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
sector públic, el  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 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 això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Tecnopilonas, S.L., amb NIF (…) i domiciliada al 
carrer Pintor Fortuny B2 nau 10, 08213 Polinyà (Barcelona), el contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició i instal·lació d’una pilona automàtica i dues de fixes de 
control d’accés de vehicles al carrer Cabanya, de conformitat amb l’oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària, per l’import de 5.249,00€ IVA exclòs (6.351,29€ IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
21.1532.61900 “Millores urbanes” del pressupost vigent de la corporació. 
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Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Tenopilonas, S.L. i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
9. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament 
per a la realització de treballs complementaris en l’ampliació i tancament del 
porxo dels vestidors del camp de futbol de Celrà. 

 
1.- En data 17 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local, adjudica el contracta menor 
d’obres per “l’ampliació i tancament de porxo dels vestuaris del camp de futbol de Celrà”, a 
favor de l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL, amb domicili a Celrà, per un 
import total de 40.435,71 € IVA inclòs (baixa del 18,014132 % s/licitació). 
Derivat de les obres adjudicades i durant l’execució de l’obra, s’han realitzats treballs 
imprevistos i complementaris, no inclosos en el projecte i que s’han considerat necessàries 
i que no es podien deixar de fer 
 
2.- En data 13/12/2017 l’empresa adjudicatària ha presentat una factura (factura núm. 
10/1701107, de data 13 de desembre de 2017), per un import de 4.346,31€ (IVA inclòs). 
 
En data 14 de desembre de 2017 els serveis tècnics municipal, emeten el següent informe: 
 

AMPLIACIÓ I TANCAMENT DE PORXO DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL DE 
CELRÀ 
OBRES COMPLEMENTÀRIES 
CERTIFICACIÓ 4 I ÚLTIMA 
DESEMBRE DE 2017 
INFORME DE TREBALLS COMPLEMENTARIS 
 
A.- ANTECEDENTS 
En data d’octubre de 2014, es realitza el “Projecte bàsic i executiu per a 
l’ampliació i tancament de porxo dels vestuaris del camp de futbol de Celrà”, per 
un import total de 49.319,72 € IVA inclòs. 
En data 18 de novembre de 2014, s’aprova inicialment en sessió de la Junta de 
Govern Local el projecte i els imports esmentats. 
En data 17 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local, adjudica el contracta 
menor d’obres per “l’ampliació i tancament de porxo dels vestuaris del camp de 
futbol de Celrà”, a favor de l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL, amb 
domicili a Celrà, per un import total de 40.435,71 € IVA inclòs (baixa del 
18,014132 % s/licitació). 
En data 7 de novembre de 2016, s’emet informe tècnic per a la modificació del 
contracta d’adjudicació d’obra ordinària “l’ampliació i tancament de porxo dels 
vestuaris del camp de futbol de Celrà” per un import de 4.043,52 € IVA inclòs 
(10,00 % s/adjudicació), per treballs no inclosos en el projecte i que s’han 
considerats necessaris. 
S’accepta aquest informe i l’adjudicació total a favor de l’empresa OBRES I 
CONSTRUCCIONS CELRÀ SL és de 44.478,73 € IVA inclòs. 
En data 20 de febrer de 2017, s’accepta la certificació 3 de les obres per import 
de 4.049,33 € IVA inclòs i que correspon a la resta de l’adjudicació total de 
44.478,73 € IVA inclòs.   
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B.- CONSIDERACIONS 
El seu import no s’ha pogut incloure en les adjudicacions realitzades ni tampoc es 
va fer el corresponent full d’encàrrec. 
Els treballs realitzats s’han fet correctament i seguint el control tècnic i econòmic de 
la direcció de l’obra. 
La facturació dels treballs s’ha fet seguint els mateixos criteris d’amidaments, 
treballs, preus simples i unitaris i baixa d’adjudicació del 17 de desembre de 2014 i 
el seu import final és de 4.346,31 € IVA inclòs. 
 
C.- CONCLUSIÓ 
Per tot l’esmentat, es considera que procedeix aprovar la facturació d’aquests 
treballs realitzats i justificats a la certificació 4 i última, per l’import de 4.346,31 € 
IVA inclòs. 
És el que és considera necessari informar per els efectes oportuns. 
 

3.- Article 234.3 del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova la refosa en un 
sol text, la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
4.- Ha emès informe l’interventor de fons de l’Ajuntament, i que es transcriu a continuació: 
 

Vist l’expedient de presa de raó dels treballs de realització de treballs 
complementaris en l’ampliació i tancament porxo dels vestuaris del camp de futbol 
de Celrà i de la factura número 10/1701107 de l’empresa Obres i Construccions 
Celrà, SL, CIF (…), per un import de 4.346,31 euros IVA inclòs 
 
INFORMA 
 
Primer.  Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que s'hagués 
incoat al seu moment expedient de contractació pels serveis  que s'indiquen i que 
s'acredita van ser prestats i que són objecte del present Informe, amb les 
formalitats que per el mateix preveu el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
Segon. Que no li consta als serveis depenents d'aquesta Intervenció que s'hagués 
efectuat, al moment procedimental oportú, acte interventor de fiscalització formal 
de la despesa sobre document comptable “AD” conforme al que preveuen les Bases 
d'execució del Pressupost. 
 
Tercer. En la fiscalització de l’expedient s’ha comprovat que : 

a) L'existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40.9330.62200, i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure, s’ha efectuat 
retenció de crèdit, numero operació 220170014642 i referència 
22017005161. 
b) Que l’òrgan per a l’adjudicació dels contractes de serveis és la Junta de 
Govern Local. 
c) De l’expedient no se’n desprèn que els serveis s’hagin executat aplicant 
el que disposen les Bases d’execució del pressupost : 

 No hi ha sol·licitud o proposta de contractació menor per part dels 
serveis tècnics municipals, on consti la reserva de crèdit 
prèvia.(article 26.1 de les Bases) 

 No consta que s’hagin sol·licitat més d’un pressupost o que s’hagi 
sol·licitat pressupost. 

d) L’esmentada factura no supera individualment l’import que s'estableix 
per a contractes menors, tant en la normativa general sobre contractació 
administrativa recollida pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de Contractes de les Administracions Públiques, com 
a les Bases d'Execució del Pressupost del 2017, circumstància per la qual i 
al seu moment procedimental els contractes pels serveis prestats haurien 
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d'haver-se qualificat de menor i haver seguit els tràmits previstos en el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i a les Bases 
d'Execució del pressupost de l’exercici 2017, així com el previst, en matèria 
de fiscalització i comptabilitat, pel RDL 2/2004, , pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)  i l’article 26 
de les Bases d’Execució. 

 
Quart. El present informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la 
liquidació del pressupost del present exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació 
del 191.3 del TRLRHL i s'incorporarà, addicionalment, a l'expedient que sobre el 
Compte General ha de formar i redactar aquesta Intervenció en aplicació de l'article 
212.2 del TRLRHL. 
 
Cinquè. Que s’hauria de procedir, al reconeixement de l’obligació per l'Òrgan 
administratiu corresponent havent-hi crèdit adequat i suficient en el pressupost 
corrent. 
 

No obstant això, la manca d’aprovació d’una obra, realment executada, provocaria un 
enriquiment injustificat de l’Ajuntament de Celrà, en detriment en l’empresa de referència. 
La qual cosa cal retribuir la contraprestació rebuda. D’altra banda, segons l’informe 
fiscalitzador, existeix consignació pressupostària. 
 
Es comprova l’existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l’exercici corrent, 
d’acord amb els documents comptables que s’adjunten a l’expedient. 
 
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. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
import de 4.346,31 euros a favor D’OBRES I CONSTRUCCIONS CELRA, CIF (…). 
 
Segon. Prendre raó de l’informe de l‘arquitecte municipal, de data  14 de desembre de 
2017, en la necessitat de realitzar aquests guals. 
 
Tercer. Prendre raó de l’informe de l‘interventor municipal de fons, amb objeccions, en 
relació a la fiscalització de la factura número 10/1701107, de data 13 de desembre de 
2017), per un import de 4.346,31€ (IVA inclòs). 
  
Quart. Aplicar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 40.9330.62200  del Pressupost 
General pel 2017. 
 
Cinquè. Procedir als corresponents registres comptables i prosseguir la tramitació del 
procediment de despesa. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Setè. Comunicar aquest acord  a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Celrà 
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10. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la realització del projecte 
Quetzal. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Celrà desenvolupa les seves accions en el marc 
dels objectius fixats en el pla Local de Joventut de Celrà 2016-2019. Un dels objectius del 
PLJ és millorar les oportunitats d’ocupabilitat del jovent de Celrà d’entre 16 i 30 anys, 
incrementant les seves oportunitats formatives i laborals. Per aquest motiu, l’àrea de 
joventut vol desenvolupar un projecte específic d’orientació i acompanyament per a 
diferents joves del municipi per donar resposta a aquest objectiu, projecte al qual se li ha 
donat el nom de Quetzal. 
 
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals dues han presentat les 
propostes econòmiques següents: 
 
NOM EMPRESA IMPORT IVA 

EXCLÒS 
IMPORT IVA 

INCLÒS 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social  17.862,12€ Exempt d’IVA 
Fundació privada Marianao 20.075,00€ Exempt d’IVA 
 
3. En data 13 de desembre de 2017 la tècnica de joventut ha emès un informe proposant la 
contractació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, per què executi el projecte 
Quetzal d’acompanyament i suport per a joves desocupats de Celrà per a l’any 2018, des 
del dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre 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 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 a la realització del projecte Quetzal des 
del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2018 a favor de la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social amb NIF (…) i domicili a la Pl. De Lluís Companys, 12 Edifici 100 llars de 
17003 Girona, per un import total de 17.862,12 euros, IVA exclòs. 
 
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. 
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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 
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. 

 
 
11. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per la redacció del Projecte 
bàsic i executiu de la reurbanització del carrer sant Feliu. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L'Ajuntament de Celrà té la voluntat de realitzar obres de millora al carrer Sant Feliu ja 
que presenta mancances a nivell de les xarxes de serveis, condicions de mobilitat (voreres 
estretes) i a nivell de manteniment ja que el paviment està en mal estat. 
 
2. Ha presentat proposta l’arquitecta (…) de l’estudi La Casa que Vull per import de 
6.000,00 euros IVA exclòs (7.260,00 euros IVA inclòs). 
 
3. En data 14 de desembre de 2017, l’arquitecta informa favorablement l’adjudicació del 
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte de reurbanització del carrer Sant 
Feliu de Celrà a favor de l’arquitecta (…) de l’estudi La Casa que Vull amb NIF núm. (…) per 
un import de 6.000,00 euros IVA exclòs (7.260,00 euros IVA inclòs). 
 
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 12 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’arquitecta (…) de l’estudi La Casa que Vull, amb NIF núm. 
(…) i domicili al carrer (…), el contracte menor de serveis per a la redacció del projecte 
d’obra ordinària consistent en ela reurbanització del carrer Sant Feliu de Celrà, per un 
import de 6.000,00 euros IVA exclòs (7.260,00 euros IVA inclòs),  de conformitat amb 
l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1510.64000 “Projectes tècnics”, del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, pels serveis efectivament prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
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Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 
 

 
12. Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció d’execució, control 
de qualitat i coordinació de seguretat i salut de l’obra ordinària consistent en la 
construcció de nau de la brigada municipal de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Ajuntament de Celrà té la voluntat de realitzar obres de construcció d’una nau de la 
brigada municipal de Celrà. 
 
2. Es va convidar a tres arquitectes tècnics per a què presentessin la seva oferta econòmica 
per a dur a terme el servei de direcció d'execució, control de qualitat i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra ordinària consistent en la construcció de nau de la brigada 
municipal de Celrà, els quals han presentat les seves propostes, i que són les següents: 
 

Nom Data registre Número registre Import IVA 
exclòs 

(…) 28/11/2017 14606 4.950,00€ 
(…) 30/11/2017 14638 2.950,00€ 
(…) 30/11/2017 14643 3.000,00€ 

 
3. En data 5 de desembre de 2017, l’arquitecta informa favorablement l’adjudicació del 
contracte menor de serveis per a la direcció d'execució, control de qualitat i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra ordinària consistent en la construcció de nau de la brigada 
municipal de Celrà a favor del Sr. (…) per un import de 2.950,00 euros IVA exclòs 
(3.569,50 euros IVA inclòs). 
 
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 12 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 l’objecte. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
RESOLC 

 
Primer. Adjudicar a favor del Sr. (…), amb DNI núm. (…) i domicili al carrer (…), el 
contracte menor de serveis per a la direcció d'execució, control de qualitat i coordinació de 
seguretat i salut de l’obra ordinària municipal consistent en la construcció de nau de la 
brigada municipal de Celrà, per un import de 2.950,00 euros IVA exclòs (3.569,50 euros 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.9330.62200 “Nau brigades”, del pressupost vigent de la corporació. 
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Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatària que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
13. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra consistent en la reforma interior de la casa Feliu en dos 
habitatges, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment 
obert. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la licitació per a l’adjudicació del 
contracte d'obres  reforma interior de la Casa Feliu en dos habitatges, consistent en 
l'execució del projecte d'obra ordinària aprovat definitivament en sessió de la Junta de 
Govern Local de data 5 de desembre de 2017, amb un pressupost d'execució per 
contracte de 88.654,21 Euros IVA exclòs (107.271,59 Euros, IVA inclòs). 
 
2. S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació. 
 
3. N'ha emès informe la Secretària d'aquest Ajuntament el qual consta a l'expedient, així 
com l’interventor.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 109.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
relació a la tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les 
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que 
s’iniciarà per l’òrgan de contractació.  
 
2.- Articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment 
obert.  
 
3.- Estem davant un contracte d'obres, als efectes del que disposa l’article 6 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
 
4.- A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar 
la present contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la 
Disposició Addicional segona, primer apartat, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en 
relació amb el Decret d'Alcaldia 341/2015, de 22 de juny. 
 
5.- I de conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell 
de 26 de febrer, contractació; els articles 6, 53, 110, 121-126, 138 i següents, 157 i 
següents, Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic; el 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; 
el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
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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. Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb un únic 
criteri d’adjudicació, per a l'execució de l’obra Reforma interior de la Casa Feliu en dos 
habitatges. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
licitació per a la contractació de l’obra Reforma interior de la Casa Feliu en dos 
habitatges, mitjançant procediment obert. 
 
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert, del contracte 
d'obres, fent avinent que, durant el termini de 26 dies naturals, a comptar des de la data 
de publicació de l’anunci del contracte en el perfil del contractant.  
 
Quart.- Autoritzar, en quantia de 107.271,59 euros IVA inclòs, la despesa que representa 
aquest contracte, amb càrrec al pressupost vigent de la Corporació. 
 

 
14. Adjudicació de l’explotació del cafè del Teatre Ateneu de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 19 de setembre de 2017, es va 
aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, 
per a l’explotació del cafè de l’Ateneu de Celrà (acord publicat al BOP de Girona número 
195, d’11 d’octubre de 2017, a l’e-tauler de la pàgina web de l’ajuntament i al tauler 
d’anuncis de la corporació). 
 
2. De conformitat amb la clàusula V.9 del Plec de condicions, les ofertes s’havien de lliurar 
en el termini de 20 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci al BOP de Girona. 
La data límit, per tant, era el dia 31 d’octubre de 2017.  
 
Van presentar les seves ofertes els licitadors següents: 
            

REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL  
SOL·LICITANT      NÚMERO  DATA    
(…)      13963  30/10/2017 
(…)      14013  31/10/2017 
Egg gastronomia, S.L.    14025  31/10/2017 
  
3. En data 2 de novembre de 2017 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del 
sobre A titulat “documentació administrativa”, i un cop revisat el contingut del sobre A, es 
va comprovar que els licitadors (…) i Egg gastronomia, S.L. havien aportat correctament la 
documentació de la clàusula V.4.1.a, excepte (…), al qual mancava la signatura en la 
declaració. Per aquest motiu, en data 3 de novembre de 2017 se’l va requerir per a què 
presentés aquesta declaració signada a l’Ajuntament en el termini de tres dies hàbils. 
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4. El mateix dia 3 de novembre de 2017, registre d’entrada municipal 14097, el Sr. (…) va 
presentar la declaració responsable segons model de l’Annex I del plec de condicions 
degudament signada. 
 
5. El dia 10 de novembre la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre B- 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que  depenguin d’un judici de valor  
i, d’acord amb l’apartat VII.2.b del Plec de condicions, es van lliurar els sobres als tècnics 
municipals perquè valoressin la documentació.   
 
6. El dia 16 de novembre de 2017 es reuneix novament la mesa de contractació per a 
l’obertura del sobre C, relatiu a la documentació que conté criteris quantificables de forma 
automàtica. Prèviament es va llegir l’informe dels tècnics municipals relatiu a la valoració 
del sobre B -criteris de valoració que depenen d’un judici de valor-.  
 
A mode de resum, les puntuacions obtingudes en la valoració del sobre B van ésser les 
següents: 

 
Proposta tècnica 

Licitador Proposta d’activitats 
culturals (màxim 3 
punts) 

Proposta de relació 
amb entitats del 
municipi (màxim 3 
punts) 

Valoració 
sobre B 
(màx.6 
punts) 

(…) 3 3 6 

(…) 3 3 6 

Egg gastronomia, S.L. 3 3 6 

 
Abans de procedir a l’obertura del sobre C, la Secretària de la Corporació recorda quina és 
la documentació que ha d’integrar el sobre C -documentació que conté criteris 
quantificables de forma automàtica-, un cop oberts i valorats els sobres C, els sol·licitants 
van obtenir la puntuació següent: 

 
1. Oferta econòmica: 
Licitador Proposta 

cànon anual 
Import 
mensual del 
cànon anual 
proposat 

Puntuació 
(màx. 10 
punts) 

(…) 4860 405 7,04 
(…) 4800 400 6,96 
Egg gastronomia, S.L. 6900 575 10,00 

 
2. Millores addicionals que ofereix sense cap cost addicional per a l’Ajuntament: 
Licitador Jocs de 

taula 
(màx.3 
punts) 

Pintar 
zona 
cafeteria 
(3 punts) 

Premsa 
escrita 
(màx.3 
punts) 

Wifi 
gratuït 
(3 punts) 

Total 
(màx.12 
punts) 

(…) 0 3 0 3 6 
(…) 3 3 3 3 12 
Egg gastronomia, S.L. 3 3 3 3 12 

 
Total valoració sobre C: 
Licitador Oferta 

econòmica 
(màx. 10 punts) 

Millores addicionals 
sense cost (màx. 12 
punts) 

Valoració 
sobre C 
(màx. 22 punts) 

(…) 7,04 6 13,04 
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(…) 6,96 12 18,96 

Egg gastronomia, S.L. 10 12 22 

 
Essent la puntuació total obtinguda pels sol·licitants la següent: 
Licitador Valoració 

sobre B 
 

Valoració 
sobre C 
 

Valoració 
Total 
 

posició 

(…) 6 13,04 19,04 3 

(…) 6 18,96 24,96 2 

Egg gastronomia, S.L. 6 22 28 1 

 
En base als resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar proposar a la Junta de 
Govern Local:  

  
Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, sent aquesta la 
següent:  
 

1. Egg gastronomia, S.L. 
2. (…) 
3. (…) 
 

Segon. Requerir al licitador que ha quedat en primer lloc, Egg gastronomia, S.L., 
perquè, en el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació requerida en 
l’apartat VIII.2 del Plec de condicions. 

 
7. El dia 21 de novembre de 2017, registre de sortida municipal número 12119, es va 
requerir a Egg gastronomia, S.L. per a què aportés en el termini de deu dies hàbils, la 
documentació prevista en el plec de condicions per a l’adjudicació, incloent el document 
acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
 
8. El dia 29 de novembre de 2017, registre d’entrada municipal 14621, Egg gastronomia, 
S.L. presenta part de la documentació requerida, i el dia 13 de desembre de 2017, registre 
de sortida municipal número 12342, es va requerir a Egg gastronomia, S.L. per a què 
aportés en el termini de tres dies hàbils, la documentació pendent de presentar. Essent el 
dia 15 de desembre de 2017, registre d’entrada municipal 14858, quan aquesta empresa 
presenta la documentació restant. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en document 
administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe. 
 
2. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
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A C O R D 
 
Primer. Adjudicar l’explotació del cafè de l’Ateneu de Celrà, mitjançant concessió de 
domini públic, a favor de Egg gastronomia, S.L., amb domicili al carrer Pedret 56 de 
Girona, i amb NIF número (…), amb una durada de dos anys a comptar des del 22 de gener 
de 2018.  
 
Segon. El concessionari ha de satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, a partir de la 
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon que ha resultat de l’adjudicació, per un 
import de 575,00 euros/mes (6.900,00 euros/any). Aquest cànon serà revisat cada any i 
actualitzat en un import equivalent a l’IPC de Catalunya publicat per l’INE. 
 
El pagament del cànon s’efectuarà en els primers 7 dies de cada mes mitjançant ingrés 
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: (…), o en el seu cas, domiciliació bancària. 
 
Tercer. Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
document administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 69 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Quart. Nomenar al Sr. (…), tècnic de promoció econòmica, com a tècnic responsable de 
controlar el compliment d’aquest contracte patrimonial, emetent el corresponent informe 
amb una periodicitat bimensual. 
 
Cinquè. Publicar un anunci de l’adjudicació de la concessió de domini públic en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Sisè. Notificar aquest acord al concessionari i als altres sol·licitants, i donar compte a la 
Tresoreria, Comptabilitat de la Corporació i al Sr. (…) 
 
 

EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
15. Atorgament de beques sortides i colònies escolars curs 2017-18. 
  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària ordinària del dia 14 de febrer de 2017 es van aprovar les bases 
reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts a famílies que es troben en situació 
socioeconòmica desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des a algun dels centres educatius 
de Celrà, per a la realització de colònies i sortides escolars durant el curs 2017-2018 (Acord 
fet públic en el BOP  de Girona núm. 47, de 8 de març de 2017, en el DOGC número 7323, 
de 7 de març de 2017, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació). 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions 
durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. Publicant-se el text 
íntegre de les bases en el BOP de Girona número 71, d’11 d’abril i l’extracte de la 
convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 79, de 25 d’abril i en el e-tauler de la 
Corporació. 
 
2. En data 11 de desembre de 2017 la comissió tècnica de valoració emet la proposta de 
resolució dels infants amb dret a beca amb el detall de la puntuació atorgada en cada cas i 
l’alumnat que no hi té dret, d’acord amb les bases reguladores. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
Vistes les bases reguladores per a la Concessió d’Ajuts a famílies que es troben en situació 
socioeconòmica desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des a algun dels centres educatius 
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de Celrà per a la realització de colònies i sortides escolars per al curs 2017-2018 aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en data 14 de febrer de 2017. 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D S 
 
Primer. Atorgar i reconèixer l'obligació d'una subvenció  a favor dels sol·licitants amb dret a 
beca, que es farà efectiva a través dels centres d’educació infantil i primària i secundària de 
Celrà, amb la finalitat de reduir del cost de les sortides escolars, activitats i colònies del 
curs 2017-2018 de les famílies que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides, 
tal com es detalla a continuació: 
 

• Un import de 1.757,32 euros a favor de  l’Escola L’Aulet amb CIF (…), amb adreça 
Ctra. de Juià, 106. 

• Un import de 644,98 euros a favor de l’Institut de Celrà amb CIF (…), amb adreça 
Av. Països Catalans. 

• Un import de 597,70 euros a favor de l’Escola Les Falgueres amb CIF (…)  i adreça 
Av. Països Catalans. 
 

Segon. Ordenar l'abonament de la subvenció en dos pagaments: 
• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 

de la subvenció concedits, que correspon als següents imports: 
- Un import de 879 euros a favor de  l’Escola L’Aulet 
- Un import de 323 euros a favor de l’Institut de Celrà 
- Un import de 299 euros a favor de l’Escola Les Falgueres 

 
• El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 

justificat correctament la subvenció. 
 
Tercer. Els centres educatius beneficiaris hauran de presentar la documentació justificativa 
en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, una vegada finalitzat el curs 
escolar 2017-2018.  
Els centres educatius hauran de presentar la següent documentació: 

 Certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció. 

 Una relació de l’alumnat als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
sortides realitzades, amb el detall de l’import del cost que tenen les sortides per 
cada alumne i l’import subvencionat en cada cas, degudament certificada pel 
secretari/a de l’ens. 

 Les factures justificatives de la despesa realitzada, com a mínim de l’import total de 
subvenció concedida a cada centre. 

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

 L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
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Quart. La despesa anirà a càrrec de  les següents aplicacions pressupostàries del 

pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2017: 
− 76  3231  48003 Ajuts sortides escolars escola Aulet 
− 76  3232  48003 Ajuts sortides escolars escola Falgueres 
− 76  3240  48003 Ajuts sortides escolars IES 

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

 
 
16. Atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desafavorida i amb fills que realitzen activitats extraescolars durant el curs 
2016-17.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària ordinària del dia 14 de febrer de 2017 es va aprovar inicialment les 
bases que regeixen l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació 
socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars durant el 
curs 2016/2017 i/o casal d’estiu 2017 (Acord fet públic en el BOP  de Girona núm. 47, de 8 
de març de 2017, en el DOGC número 7323, de 7 de març de 2017, al tauler d’anuncis i a 
l’e-tauler de la pàgina web de la corporació). Un cop transcorregut el període d’exposició 
pública, sense la presentació de reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació 
inicial va esdevenir definitiu. Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona 
número 71, d’11 d’abril i l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona 
número 79, de 25 d’abril i en el e-tauler de la Corporació. 
 
2. En data 11 de desembre de 2017 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta 
de resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i import 
dels ajuts unitaris corresponents, d’acord amb els criteris que consten en l’article 8 de les 
bases reguladores. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D S 
 
Primer. Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import total de 2.999 euros a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
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NIF/NIE 
sol·licitant 

Sol·licitant 
(cognoms i nom) 

Infant 
(cognoms i nom) 

Entitat o 
Activitat 

IMPORT 
BECA 

(…) (…) (…) Rítmica 30 

(…) (…) (…) Rítmica 55 

(…) (…) (…) Rítmica  73 

(…) (…) (…) Rítmica  73 

(…) (…) (…) Rítmica 80 

(…) (…) (…) Rítmica  114 

(…) (…) (…) Rítmica 122 

(…) (…) (…) Rítmica 122 

(…) (…) (…) futbol 30 

(…) (…) (…) futbol 30 

(…) (…) (…) Futbol 80 

(…) (…) (…) Futbol 81 

(…) (…) (…) Fútbol 83 

(…) (…) (…) Futbol 84 

(…) (…) (…) Futbol 88 

(…) (…) (…) Futbol 94 

(…) (…) (…) Fútbol 94 

(…) (…) (…) Futbol 122 

(…) (…) (…) Futbol 122 

(…) (…) (…) Tennis 30 

(…) (…) (…) Tennis 55 

(…) (…) (…) Tennis 114 

(…) (…) (…) Bàsquet 30 

(…) (…) (…) Bàsquet 90 

(…) (…) (…) Bàsquet 112 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 30 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 30 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 30 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 30 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 41 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 41 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 44 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 49 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 74 

(…) (…) (…) AFA Falgueres 30 

(…) (…) (…) AFA Falgueres 33 

(…) (…) (…) AFA Falgueres 44 

(…) (…) (…) AFA Falgueres 53 
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(…) (…) (…) AFA Falgueres 54 

(…) (…) (…) AFA Falgueres 67 

(…) (…) (…) Escola de Dansa   30 

(…) (…) (…) Escola de Dansa   33 

(…) (…) (…) Escola de Dansa   50 

(…) (…) (…) Escola de Dansa   50 

(…) (…) (…) Escola de Dansa   85 

(…) (…) (…) Patinatge 30 

(…) (…) (…) Patinatge 33 

(…) (…) (…)  Taxeks 30 

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

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

 
Els següents infants perden el dret a beca perquè la família sol·licitant té un deute amb 
l’ajuntament de Celrà: 

  DNI sol·licitant 
(…) 

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

  DNI sol·licitant 
(…) 

 
 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer a través de les entitats organitzadores d’activitats 
extraescolars durant el curs 2016-2017, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix 
la família, tal com es detalla a continuació: 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i amb domicili al C/ Pins d’en Ros s/n de Celrà: 

669 euros a destinar a 8 infants beneficiaris. 
- UCE CELRÀ amb CIF (…) i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 908 euros a 

destinar a 11 infants beneficiaris. 
- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions al C/Pins d’en Ros 

s/n de Celrà: 199 euros a destinar a 3 infants beneficiaris. 
- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF (…) i domicili carrer Pins d’en Ros s/n de 

Celrà: 232 euros a destinar 9 infants beneficiaris.  
- AMPA ESCOLA L’AULET, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions Ctra. Juià, 106 

de Celrà: 369 euros a destinar a 4 infants beneficiaris. 
- AFA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions C/ Països 

Catalans, s/n de Celrà: 281 euros a destinar a 6 infants. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions C/ Pins d’en 

Ros s/n de Celrà:  63 euros a destinar a 2 infants beneficiaris. 
- ASSOCIACIÓ TAXEKS amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions Ctra. Juià, s/n  de 

Celrà: 30 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del servei d’Escola de Dansa 5 

infants beneficiaris, per un import total equivalent a 248 €. 
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Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
 
Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 80% de 
la subvenció concedida a cada entitat, que correspon als següents imports: 

o CLUB RÍTMICA CELRÀ:  535 euros 
o UCE CELRÀ: 726 euros 
o CLUB TENNIS CELRÀ: 159 euros 
o CLUB JOVENTUT ESPORTIU CELRÀ: 186 euros 
o AMPA L’AULET: 295 euros 
o AFA FALGUERES: 225 euros 
o CLUB PATINATGE CELRÀ: 50 euros 
o ASSOCIACIÓ TAXEKS: 24 euros 
 

Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
Quart. Les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
realització d’activitats extraescolars durant el curs 2016-2017 dels infants amb dret a beca 
i pels imports que s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, retornant aquests 
imports en els casos en que les famílies ja hagin abonat el cost de l’activitat. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 
“Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per 
a l’ any 2017. 

 
Sisè. Les entitats beneficiàries organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la 
documentació justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació següent: 

 Certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que 
s’ha destinat la subvenció. 

 Una relació dels infants i joves als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família del/la menor, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

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

 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi 
el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
 
Setè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció 
atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 
 
Novè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
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17. Atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desafavorida i amb fills que realitzen activitats extraescolars durant el curs 
2017-18.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En sessió plenària ordinària del dia 14 de març de 2017 es va aprovar inicialment les bases 
que regeixen l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars durant el curs 2017/2018 
(Acord fet públic en el BOP  de Girona núm. 59, de 24 de març de 2017, en el DOGC número 
7338, de 28 de març de 2017, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la 
corporació). Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de 
reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. 
Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona número 86, de 5 de maig i 
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 93, de 16 de maig i en el e-
tauler de la Corporació. 

 
El Ple de l’ajuntament de Celrà em sessió ordinària de data 9 de maig va aprovar la 
modificació de la clàusula 10 de les bases reguladores, l’anunci de modificació es va publicar 
al BOP de Girona núm. 97 de 22 de maig. 

 
2. En data 13 de desembre de 2017 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta de 

resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i import dels 
ajuts unitaris corresponents, d’acord amb els criteris que consten en l’article 8 de les bases 
reguladores. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 
i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 

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

 
A C O R D S 

 
Primer. Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import total de 3.924 euros a favor 
de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
 

NIF/NIE 
sol·licitant 

Sol·licitant  
(cognoms i nom) 

Infant 
(cognoms i nom) Entitat/activitat 

import 
beca 
(€) 

(…) (…) (…) AFA Falgueres Teatre 40 
(…) (…) (…) AFA Falgueres Anglès 45 
(…) (…) (…) AFA Falgueres Anglès 45 
(…) (…) (…) AFA Falgueres Funky 76 
(…) (…) (…) AFA Falgueres Robòtica 98 
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(…) (…) (…) AFA Falgueres Funky 98 
(…) (…) (…) AMPA l'Aulet Anglès 40 
(…) (…) (…) AMPA l'Aulet Anglès 40 
(…) (…) (…) AMPA l'Aulet mecanografia 40 
(…) (…) (…) AMPA l'Aulet  

Hip Hop 66 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet Escola 
Esportiva 117 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet 
Hip Hop 117 

(…) (…) (…) AMPA l'Aulet Art 126 
(…) (…) (…) Bàsquet 40 
(…) (…) (…) Bàsquet 108 
(…) (…) (…) Bàsquet 123 
(…) (…) (…) Bàsquet 150 
(…) (…) (…) Dansa EMDC 40 
(…) (…) (…) Dansa EMDC 40 
(…) (…) (…) Dansa EMDC 43 
(…) (…) (…) Dansa EMDC 43 
(…) (…) (…) Dansa EMDC 96 
(…) (…) (…) Futbol 92 
(…) (…) (…) Futbol 110 
(…) (…) (…) Futbol 111 
(…) (…) (…) Futbol 114 
(…) (…) (…) Futbol 119 
(…) (…) (…) Futbol 150 
(…) (…) (…) Futbol 150 
(…) (…) (…) Patinatge 40 
(…) (…) (…) Rítmica 40 
(…) (…) (…) Rítmica 68 
(…) (…) (…) Rítmica 92 
(…) (…) (…) Rítmica 111 
(…) (…) (…) Rítmica 119 
(…) (…) (…) Rítmica 150 
(…) (…) (…) Rítmica 150 
(…) (…) (…) Rítmica 150 
(…) (…) (…) Taxeks 96 
(…) (…) (…) Tenis 40 
(…) (…) (…) Tenis 72 
(…) (…) (…) Tenis 76 
(…) (…) (…) Tenis 93 
(…) (…) (…) Tenis 150 
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Els següents sol·licitants no tenen dret a beca per superar  el llindar màxim de renda familiar 
corresponent: 

 DNI sol·licitant       
(…) 

(…) 

 
Els següents infants perden el dret a beca perquè la família sol·licitant té un deute amb 
l’ajuntament de Celrà: 

DNI sol·licitant 
(…) 
(…) 

 
 
Els següents infants perden el dret a beca perquè no estan inscrits a cap activitat extraescolar 
durant el curs 2017-2018: 

DNI Sol·licitant 
(…) 
(…) 
(…) 

 
Els següents infants no tenen dret a beca perquè no estan empadronats a Celrà: 
 

DNI Sol·licitant 
(…) 
(…) 
(…) 

 
 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores d’activitats 
extraescolars durant el curs 2017-2018, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix la 
família, tal com es detalla a continuació: 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i amb domicili al C/ Pins d’en Ros s/n de Celrà: 880 

euros a destinar a 8 infants beneficiaris. 
- UCE CELRÀ amb CIF (…) i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 846 euros a 

destinar a 7 infants beneficiaris. 
- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions al C/Pins d’en Ros s/n 

de Celrà: 431 euros a destinar a 5 infants beneficiaris. 
- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF (…) i domicili carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 

421 euros a destinar 4 infants beneficiaris.  
- AMPA ESCOLA L’AULET, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions Ctra. Juià, 106 de 

Celrà: 546 euros a destinar a 7 infants beneficiaris. 
- AFA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions C/ Països 

Catalans, s/n de Celrà: 402 euros a destinar a 6 infants. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions C/ Pins d’en Ros 

s/n de Celrà:  40 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 
- ASSOCIACIÓ TAXEKS amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions Ctra. Juià, s/n  de 

Celrà: 96 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del servei d’Escola de Dansa 5 infants 

beneficiaris, per un import total equivalent a 262 €. 
 
 
Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
 
Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 80% de la 
subvenció concedida a cada entitat, que correspon als següents imports: 
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o CLUB RÍTMICA CELRÀ:  704 euros 
o UCE CELRÀ: 677 euros 
o CLUB TENNIS CELRÀ: 344 euros 
o CLUB JOVENTUT ESPORTIU CELRÀ: 337 euros 
o AMPA L’AULET: 437 euros 
o AFA FALGUERES: 322 euros 
o CLUB PATINATGE CELRÀ: 32 euros 
o ASSOCIACIÓ TAXEKS: 77 euros 
 

Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada s’hagi justificat 
correctament la subvenció. 
 
Quart. Les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la realització 
d’activitats extraescolars durant el curs 2017-2018 dels infants amb dret a beca i pels imports 
que s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, retornant aquests imports en els casos en 
que les famílies ja hagin abonat el cost de l’activitat. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 “Beques 
casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 2017. 

 
Sisè. Les entitats organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la documentació 
justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Les entitats endossatàries hauran de presentar la documentació següent: 

 Certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que s’ha destinat 
la subvenció. 

 Una relació dels infants i joves als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família del/la menor, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

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

 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el 
cost de les actuacions efectivament realitzades. 
 
Setè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, si 
escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació. 
 
Novè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 
18. Atorgament de subvencions a projectes de cooperació. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’associació de Sarrià de Ter Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) treballa 
per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’Aguacatán, un 
municipi del nord–oest de Guatemala que té 62.000 habitants i el 70% de la població es 
troba en situació de pobresa, vivint immersa en una economia de subsistència basada en 
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les remeses que envien els familiars emigrats als Estats Units i també en les petites 
exportacions de productes agrícoles.  
La majoria de la població d'Aguacatán viu dispersa en les més de 80 comunitats que es 
troben en el territori del municipi i els deutes i la pobresa dificulten la supervivència en 
aquest municipi fet pel que cada any, molts membres de cada família abandonen la llar per 
emigrar cap al nord. 
Aquest municipi va ser fortament castigat durant més de 30 anys pel conflicte armat de 
Guatemala i ha estat privat de qualsevol possibilitat de desenvolupament social i econòmic.  
En aquest entorn, amb una societat aguateca en la que la discapacitat encara és un tema 
tabú i on els sistemes de salut i d’educació són insuficients (a Aguacatán hi ha un sol metge 
per atendre quasi 60.000 habitants), les persones amb discapacitat no tenen possibilitats 
d’aspirar a una vida digna en la qual puguin desenvolupar-se com a persones amb plens 
drets. Són molts els infants amb discapacitat que no assisteixen a l’escola per falta 
d’atenció especialitzada. 
 
Des del 2008, l’associació GERD desenvolupa el “Programa Integral d’Atenció Especial per a 
Persones amb Discapacitat d’Aguacatán” conjuntament amb l’associació de persones amb 
discapacitat del municipi, que de cara al 2017, preveu treballar en 4 eixos bàsics adreçats a 
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat: formació-educació, mobilitat, 
gènere i garantir el bon funcionament institucional de l’ASOPEDI. Unes de les activitats més 
rellevants del programa és la gestió del Centre de Formació i Atenció Especialitzada per 
persones amb discapacitat d’Aguacatán i la consolidació i desenvolupament del grup de 
mares d’infants amb discapacitat d’Aguacatán.  
En data 24 d’agost de 2017, registre d’entrada municipal 12686, l’entitat GERD amb NIF 
(…) ha sol·licitat a l’ajuntament de Celrà una aportació econòmica per tal de finançar el 
projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones amb 
discapacitat d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2017. 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa del GERD donant suport a aquest programa, 
amb una aportació econòmica de 4.000 euros. 
  
2. L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina 
educativa, esdevenir font d’informació i servir com a dietari. S’edita a 14 països i es publica 
en 5 llengües diferents. El lema vol fer reflexions al voltant de temes diversos: el gènere, 
l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió, etc. L’Agenda de l’any 2017 
té com a lema “L’ecologia integral” i el del 2018 és la igualtat de gènere.  El projecte 
contempla dos pilars bàsics: la campanya de sensibilització  i el viatge d’anada i tornada. 
La campanya vol donar a conèixer el lema i els materials didàctics que l'acompanyen.  
 
L’Ajuntament de Celrà té interès en col·laborar amb aquest projecte a través del Fons 
Català de Cooperació que presenta el projecte 3060-“Agenda Llatinoamericana 2018- 
Campanya 2017-2018”, realitzant una aportació econòmica de 750 euros. 
 
3. El mes de desembre de 2015, el Parlament gambià va aprovar una llei que prohibeix la 
pràctica de la mutilació genital femenina (MGF), que inclou penes de presó. La promulgació 
de la llei deixa patent la voluntat del govern d’acabar amb la pràctica. Tot i això, la ONG 
Wassu Gambia Kafo (WGK), a través d’eines de monitoratge i avaluació de les seves 
activitats, detecta contínuament que, entre els agents implicats,  hi ha desconeixement 
sobre el perquè s’ha prohibit i quines són les conseqüències legals. A més, l’abandó de la 
pràctica tradicional perjudicial no passa només per construir un marc legal de prohibició, 
sinó que caldrà continuar fent sensibilització per a la prevenció i l’atenció de la MGF. 
 
El Fons Català de Cooperació presenta el projecte 3039 – “Desafiaments i oportunitats de 
des les arrels: Percepcions de les llevadores tradicionals i sensibilització en mutilació genital 
femenina en el nou marc legal que prohibeix la pràctica a Gàmbia” que  proposa dues línies 
d’actuació: 

- Una línia d’investigació, en la qual es farà un estudi sobre les percepcions, 
experiències, pràctiques i resistències de les llevadores tradicionals en relació a la 
MGF. També es faran 3 grups focals amb llevadores tradicionals per identificar  
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noves tendències en coneixements, actituds i pràctiques d’aquestes  i en relació al 
nou contactes legal. 

- La WGK ha inclòs en la xarxa de transferència de coneixement per a la prevenció 
de la MGF a agents de l’àmbit jurídic de Gàmbia, que amb el nou marc legal han 
passat a ser agents clau per treballar l’abandó de la pràctica, i estudiants de 
magisteri, que tenen capacitat de sensibilització de joves en un país on el 36.4% 
dels adolescents estan casats/des als 18 anys.  
L’objectiu de les formacions és sensibilitzar sobre les conseqüències perjudicials de 
la pràctica per a la salut de nenes i dones i la importància de prevenir-la. 

 
L’ajuntament de Celrà té interès en col·laborar en aquest projecte realitzant una aportació 
econòmica de 5.000 euros. 
 
4. El passat 13/11/2017 un terratrèmol de 7,3 graus a l’escala de Richter va sacsejar el 
Kurdistan Oriental, a banda i banda de la frontera entre l’Iraq i l’Iran. 
 
Aproximadament 1.840.000 de persones n’han patit els efectes tan a l’Iran com a l’Iraq. 
El sisme s’ha cobrat almenys 540 vides i més de 8.000 ferits.  
La zona afectada és molt muntanyosa i aïllada i molts pobles han quedat incomunicats i 
sense serveis bàsics. L’objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin 
oportunament als territoris afectats. 
 
El Fons Català ha fet una crida als ajuntaments i altres institucions a sumar-se a aquest 
procés  de reconstrucció i de suport a la població damnificada, a través del projecte 3116: 
“Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol que ha sacsejat el Kurdistan: Fase de 
reconstrucció.” 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir a aquest projecte amb una aportació econòmica de 
3.500 euros. 
 
5. Els campaments de refugiats sahrauís, a la província algeriana de Tindouf, compten amb 
un sistema sanitari precari, on manquen medicaments i altre material fungible i també 
personal especialitzat. En l’àmbit odontològic, si la OMS recomana que hi hagi un dentista 
per cada 3.500 habitants, als campaments n’hi ha un per cada 15.000 persones. La falta de 
tractament sol acabar comportant l’extracció de les dents afectades, i és molt habitual 
veure entre la població sahrauí a moltes persones per sota dels 30 anys que conserva un 
nombre molt limitat de dents, amb la conseqüent afectació a la seva capacitat per seguir 
una dieta equilibrada i saludable, i per tant, reduint dràsticament la seva qualitat de vida. 
 
L’Associació catalana d’Amics del Poble Sahrauí – ACAPS Girona desenvolupa durant el 
2017 i conjuntament amb l’associació de Dentistes de Girona pel Sàhara, un projecte que 
té per objectiu formar una comissió tècnica d’odontòlegs i desplaçar-se als Campaments de 
Refugiats a Tindouf per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants d’Smara. El 
projecte té cinc objectius específics: 

1. Reforç de les tasques odontològiques realitzades per professionals sahrauís al 
terreny a través d’una campanya intensiva d’intervenció que cobreixi la demanda. 

2. Enviar material odontològic fungible al Dispensari de Farsia que permeti cobrir 
necessitats bàsiques. 

3. Formar i compartir bones pràctiques amb els auxiliars dentals i joves professionals 
sahrauís. 

4. Implementació i seguiment del Programa Preventiu Escolar de Salut Bucodental a 
una escola, com a prova pilot. 

5. Campanya de sensibilització a Catalunya sobre la situació humanitària als 
campaments de refugiats sahrauís a través de xarxes socials i amb un documental 
realitzat per una expedició dels Dentistes de Girona pel Sàhara el 2016. 

 
En  data 15 d’abril de 2017, registre d’entrada municipal 10491, l’ACAPS Girona amb  NIF 
(…) ha formalitzat la sol·licitud d’una aportació per contribuir a la seva causa. 
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L’Ajuntament de Celrà vol contribuir al projecte “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 
2017” presentat per ACAPS Girona, realitzant una aportació per import total de 4.000 
euros. 
 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovar per 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 

 
ACORD 

  
Primer. Atorgar una subvenció per import de 4.000 euros a favor del Grup Editor de la 
revista del Discapacitat (GERD) amb CIF (…) i domicili a efectes de notificacions C/ Firal, 22 
– 17840 de Sarrià de Ter amb la finalitat de contribuir a la causa del projecte de cooperació 
“Programa Integral d’Atenció Especial per a persones amb discapacitat d’Aguacatán” a 
Guatemala durant el 2017, que pretén garantir sobretot l’educació i l’accés a la salut dels 
infants i adults amb discapacitat d’Aguacatán, i contribuir a la millora de la qualitat de vida 
d’aquestes persones en general. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 4.000 euros a favor de Grup Editor 
de la revista del Discapacitat (GERD). 
  
Tercer. Atorgar una subvenció pels imports que tot seguit s’indiquen, a favor del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions 
a Rambla santa Mònica 10, 4t 08002 de Barcelona, destinades als projectes que es detallen 
a continuació: 

- Subvenció per un import de 750 euros al projecte 3060 - “Agenda Llatinoamericana 
2018- Campanya 2017-2018” L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa 
que té tres finalitats: ser  una eina educativa, esdevenir font d’informació i servir 
com a dietari. S’edita a 14 països i es publica en 5 llengües diferents. Cada any 
s’edita sota un lema diferent, que vol fer reflexions al voltant de temes diversos: el 
gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió, etc. El 
projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de sensibilització  i el viatge 
d’anada i tornada. La campanya vol donar a conèixer el lema i els materials 
didàctics que l'acompanyen.  

 
- Subvenció per un import de 5.000 euros al projecte 3039 – “Desafiaments i 

oportunitats de des les arrels: Percepcions de les llevadores tradicionals i 
sensibilització en mutilació genital femenina en el nou marc legal que prohibeix la 
pràctica a Gàmbia”, que pretén formar i sensibilitzar diferents actors i professionals   
implicats per continuar  treballant per la prevenció i atenció de la mutilació genital 
femenina. Les línies d’actuació són per una banda, crear una línia d’investigació 
sobre coneixements, actituds i pràctiques de les llevadores tradicionals; i per altra, 
ampliar la xarxa de transferència de coneixement per a la prevenció de la MGF a 
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agents de l’àmbit jurídic de Gàmbia i estudiants de magisteri, oferint formacions 
que contribueixin a la prevenció d’aquesta pràctica. 
 

- Subvenció per un import de 3.500 euros al projecte 3116: “Resposta d’emergència 
als efectes del terratrèmol que ha sacsejat el Kurdistan: Fase de reconstrucció” que 
té per objectiu la reconstrucció  de la zona afectada per un terratrèmol de 7,3 
graus a l’escala de Richter va sacsejar el Kurdistan Oriental, a banda i banda de la 
frontera entre l’Iraq i l’Iran, el passat 13 de novembre de 2017, i donar suport a la 
població damnificada que es calcula  que són aproximadament 1.840.000 persones, 
treballant perquè els recursos necessaris arribin oportunament als territoris 
afectats. 

 
Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 9.250 euros a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament pels projectes subvencionats en l’apartat tercer del 
present acord. 
 
Cinquè. Atorgar una subvenció per import de 4.000 euros a favor de l’Associació Catalana 
d’Amics del Poble Sahrauís de Girona (ACAPS), amb NIF (…), domicili al Carrer Mestre Civil 
3 de Girona i adreça de correu electrònic a efectes de notificacions acaps.gi@gmail.com, 
destinada al projecte “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2017” que té per objectiu 
principal formar una comissió tècnica d’odontòlegs i desplaçar-se als Campaments de 
Refugiats a Tindouf  per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants d’Smara. El 
projecte té cinc objectius específics: Reforç de les tasques odontològiques realitzades per 
professionals sahrauís; enviar material odontològic fungible; formar i els auxiliars dentals i 
joves professionals sahrauís; implementació i seguiment del Programa Preventiu Escolar de 
Salut Bucodental a una escola; la campanya de sensibilització a través de xarxes socials i 
amb un documental realitza per una expedició dels Dentistes de Girona pel Sàhara el 2016. 
 
Sisè. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.000 euros a favor de ACAPS 
Girona pels projectes subvencionats en l’apartat cinquè del present acord. 
 
Setè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 “Fons 
de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2017. 
 
Vuitè. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició: 
 

Única. Aquestes subvencions estan condicionades a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, 
la subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de 
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat 
subvencionada. A més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a 
terme durant l’any objecte de subvenció. 

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

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
19. Retribucions complementàries. 
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Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment del tríptic informatiu de l’aplicació de 
participació ciutadana 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 la proposta de la regidora 
de participació ciutadana 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. 
 
El Sr. (…) ha realitzat 17,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 232,22 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
La Sra. (…), tècnica de cultura de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 40 
hores extraordinàries per cobrir tasques de taquillatge i vigilància de sala de la 
programació estable del Teatre Ateneu de Celrà, i de suport i control en l’organització 
d’activitats culturals, ja que l’àrea no compta amb personal de suport per a 
desenvolupar aquestes tasques, segons queda acreditada en la proposta del regidor 
de règim intern de pagament de 618,40 euros en concepte d’hores extraordinàries, la 
qual consta en l'expedient.  
 
La Sra. (…) ha realitzat diverses tasques d’acompanyament d’activitats a la biblioteca 
de Celrà, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant 
el pagament de 204,48 euros en concepte de complement de productivitat, el qual 
consta en l’expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
232,22 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de desembre 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 a 
favor de la Sra. (…), de 329,48 euros, en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de desembre 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  
125,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de desembre de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal esports” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
618,40 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de desembre de 2017.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 30.3300.15100 “Gratificacions 
personal cultura” del pressupost 2017 de la Corporació.  
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Cinquè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 
 
20. Retribucions complementàries: complement de productivitat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
S'ha acordat un complement de productivitat per tal de reduir l'absentisme del personal al 
servei de l'Ajuntament, en funció dels dies efectivament treballats. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que el complement de productivitat està 
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa 
amb què el funcionari exerceix la seva feina. I en els mateixos termes es pronuncia l'article 
103.c del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 
 
Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret d’Alcaldia 
340/2015, de data 22 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la 
competència per aprovar la distribució de les retribucions complementàries que no siguin 
fixes i periòdiques; 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
l’import total de 55.865,16 euros, en concepte de complement de productivitat amb 
l'objectiu de reduir l’absentisme laboral, pels dies efectivament treballats, a favor del 
personal i quanties que es relaciona a l’annex adjunt. 
 
Segon.- Imputar la despesa en les aplicacions pressupostàries del Capítol I del pressupost 
de l’any 2017 de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
21. Aprovació del conveni de col·laboració BAGI entre els Ajuntaments de 
Girona, Celrà i Vilablareix i la Xarxa Business Angels de Girona (BAGi). 

 
L’ajuntament de Celrà dóna suport a l’emprenedoria dins el Programa Catalunya Emprèn` 
I és d’interès aprovar un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Girona, Celrà i  
Vilablareix i la Xarxa Business Angels de Girona (BAGi) per tal de seguir oferint serveis de 
suport i foment a les persones i iniciatives emprenedores i  formar part de la primera xarxa 
gironina de business angels (una plataforma que posa en contacte inversors potencials i 
empreses o emprenedors que cerquen finançament). 
 
Es valora com una oportunitat per respondre millor a aquesta necessitat d’accés al 
finançament signar aquest conveni de col·laboració per poder derivar i preparar 
conjuntament estratègies per a què els projectes empresarials que neixen amb un potencial 
de creixement, obtinguin el finançament necessari, que sovint ve denegat per les entitats 
bancàries. 
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Per la qual cosa, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un conveni de col·laboració 
amb els Ajuntaments de Girona, Vilablareix i la xarxa Business Angels per a poder portar a 
terme el projecte agrupat de suport a l’emprenedoria. 
 
La col·laboració entre BAGi i els ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix constitueixen 
un procediment idoni per tal de millorar les accions de les diferents entitats i assolir un 
major grau d’eficiència en llur respectiu àmbit, desenvolupament iniciatives de 
col·laboració en matèria de promoció i millora de l’esperit emprenedor a Catalunya, i 
especialment a la província de Girona. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

A C O R D 
 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Girona, Celrà i  
Vilablareix i la Xarxa Business Angels de Girona (BAGi), que s’adjunta com a annex al 
present acord. 
 
Segon. Comunicar el present acord als Ajuntaments de Girona, Vilablareix i a Bagi 
inversions SL.  

 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GIRONA, CELRÀ I 
VILABLAREIX I LA XARXA BUSINESS ANGELS DE GIRONA (BAGi) 
 
REUNITS 
 
D’una part, (…), amb NIF (…), com a presidenta de la mercantil BAGI INVERSIONS SL (en 
endavant BAGi), amb CIF (…), i amb seu a Girona, plaça Poeta Marquina nº 2, i codi postal 
17002 de Girona. 
 
I de l'altra part, la senyora Glòria Plana Yanes, amb NIF (…), com a regidora delegada de 
Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, representant en aquest acte 
l’Ajuntament de Girona, amb CIF (…) i amb seu la població de Girona,  Plaça del Vi, 1 i codi 
postal 17004, per la delegació de competències per Decret d’Alcaldia número 2016003890 i 
assistida pel secretari de la corporació, Sr. José Ignacio Araujo Gómez. 
 
El senyor Dani Cornellà Detrell, amb NIF (…), com a alcalde de l’Ajuntament de Celrà, amb 
CIF (…) i amb seu a Celrà, carretera de Juià, 48, i codi postal 17460, i assistit per la 
secretària de la corporació, senyora Rosa Maria Melero Agea.  
 
El senyor David Mascort Subiranas, amb NIF (…), com a alcalde de l’Ajuntament de 
Vilablareix, amb CIF (…) i amb seu a Vilablareix, carrer Perelló, 120, i codi postal 17180, i 
assistit per la secretària  
 
MANIFESTEN 
 
I.  Que BAGi, formada per inversors privats (“business angels”), ha posat en marxa 
una plataforma amb l'ànim de posar en contacte inversors potencials i empreses o 
emprenedors que cerquen finançament. 
 
II.  Que BAGi amb l’objectiu de difondre el concepte i l’aportació dels business angels a 
la província de Girona, és entitat acreditada per part d’ACCIÓ, Agència per la Competitivitat 
de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
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III. Que l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Vilablareix 
ofereixen serveis de suport i foment tant a les persones com a les iniciatives 
emprenedores. 
 
IV. Que la col·laboració entre BAGi i els ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix 
constitueix un procediment idoni per tal de millorar les accions de les diferents entitats i 
assolir un major grau d’eficiència en llur respectiu àmbit, desenvolupant iniciatives de 
col·laboració en matèria de promoció i millora de l’esperit emprenedor a Catalunya, i 
especialment a la província de Girona. 
 
Per això, les parts acorden, voluntàriament, formalitzar el present conveni en base als 
següents 
 

 
 

PACTES 
 

1. BAGi integrarà als ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix com a 
COL·LABORADORS INSTITUCIONALS de la primera xarxa gironina privada de 
business angels, actuant aquesta com a centre d’informació, atenció i captació de 
nous inversors o emprenedors potencials. Alhora, els ajuntaments de Girona, Celrà 
i Vilablareix també podran dur a terme totes aquelles activitats vinculades amb la 
xarxa coordinant les seves actuacions amb els gestors de BAGi. 
 

2. Incorporar, a les respectives webs, el distintiu gràfic (logotip) de l’altre entitat, amb 
un accés directe o redireccionament al seu web (enllaç). 

 
3. Els ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix duran a la pràctica les següents 

accions: 
a) Informació. Es posaran a l’abast dels interessats tota mena d’elements de 

comunicació, prèviament lliurats per BAGi. Es determinarà una persona 
d’enllaç, dins els ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix, que facilitarà 
aquella primera informació als interessats per tal d’inscriure’s a BAGi. 

b) Comunicació. En un termini màxim de tres mesos, des de la data de 
signatura d’aquest conveni, s’organitzarà un acte a la seu de l’Ajuntament 
de Girona, per presentar BAGi, explicar el seu funcionament i fer difusió del 
present conveni de col·laboració. 

c) Sensibilització. S’organitzaran, amb la participació de BAGi i amb 
periodicitat anual, sessions informatives i xerrades obertes a tots els 
interessats, relacionades amb el foment de l’emprenedoria i la inversió 
privada a la seu de l’Ajuntament de Girona.  

d) Difusió Els ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix difondran les activitats 
de BAGi a través dels canals de difusió que considerin oportuns (web, 
xarxes socials, butlletí intern, etc.). 

 
4. En el marc d’aquest conveni, BAGi i als ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix 

podran fer constar en tots aquells elements de publicitat, promoció, edicions, 
cartellera i papereria, l’existència d’aquest conveni de col·laboració, amb llur nom 
complert i logotip.  
 

5. BAGi i els ajuntaments de Girona, Celrà i Vilablareix poden participar conjuntament 
en sol·licituds i aplicacions a programes nacionals, estatals o europeus. Les 
característiques de la col·laboració en qualsevol nou programa, seran discutides en 
el si de la comissió de seguiment del present conveni, que es reunirà, prèvia 
convocatòria de qualsevulla de les dues parts i amb la presència de, com a mínim,  
un membre autoritzat de cada entitat. 
 

6. Vigència del conveni. El present conveni tindrà vigència d’un any a partir de la 
seva signatura, sens perjudici que es pugui donar per finalitzat en el moment que 
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s’incompleixin els corresponents compromisos als quals s’obliguen les parts en 
aquest conveni. 

 
El conveni es podrà prorrogar sempre i quan no s’accedeixi el termini màxim previst a 
l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 

7. Causes d’extinció. El conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que en 
constitueixen l’objecte o perquè s’ha incorregut en una causa de resolució.  Són 
causes de resolució les següents:  

a) El transcurs del termini establert de vigència sense que s’hagi acordat la 
pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 
c) Incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants. 
 

8. Modificació del conveni. El present conveni podrà ser objecte de modificació per 
acord unànime dels signants. 
 

9. Comissió mixta de seguiment. Per al seguiment del desenvolupament del 
conveni es constituirà una Comissió mixta formada pel responsable de BAGI, la Sra. 
(…) (BAGI), i per la Sra. (…) de l’Ajuntament de Girona, la Sra. (…)de l'Ajuntament 
de Celrà i la Sra. (…) de l'Ajuntament de Vilablareix.  

La Comissió, que es mantindrà mentre sigui vigent el present conveni, tindrà atribuïda, 
en el mar de l’execució del present conveni, les següents funcions:  

a) Vetllar pel compliment del present conveni. 
b) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin 

plantejar. 
 

10.  Protecció de dades. Ambdues parts s’obliguen al compliment de tot lo establert a 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la LOPD, tota la informació de caràcter 
personal continguda en el present conveni està subjecte a les disposicions de la llei, 
i només serà utilitzada amb les finalitats previstes per aquest conveni. Les parts es 
comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades relacionades amb l’objecte 
del conveni, que en tinguin coneixement en raó de l’execució d’aquest i que no 
siguin públiques o notòries 
 

11. Jurisdicció. En relació a les discrepàncies que es plantegin en la interpretació i 
execució d’aquest conveni de cessió, que no es puguin resoldre de mutu acord 
mitjançant la Comissió mixta de seguiment, les parts es sotmetran als jutjats i 
tribunals de Girona, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 

 
12.  Publicitat. En compliment d’allò establert a la Llei 19/2013, de transparència, 

accés a la informació i bon govern, el conveni es publicitarà al web de 
transparència de l’Ajuntament de Girona. 

 
I per a què així consti, signen aquest conveni per quadruplicat i a un sol efecte, en la data i 
lloc indicats en l’encapçalament.  
 
Sra.  (…), Presidenta BAGi 
Glòria Plana Yanes, Regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i 
Turisme Ajuntament de Girona 
David Mascort Subiranas, Alcalde Ajuntament de Vilablareix  
Daniel Cornellà Detrell, Alcalde Ajuntament de Celrà  
 
Dono fe, Jose Ignacio Araujo Gómez El Secretari Ajuntament de Girona  
Dono fe, Mònica Iborra Giró La Secretària Ajuntament de Vilablareix  
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Dono fe, Rosa Maria Melero Agea La Secretària Ajuntament de Celrà 
 
 
22. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès 
Programa Treball i Formació per a l’any 2018. 
 

El Consell Comarcal del Gironès ha comunicat a l’Ajuntament de Celrà que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció per al 
desenvolupament del programa Treball i Formació 2017.  
 
Per tal d’acceptar la subvenció, cal formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal del 
Gironès per a establir els termes de col·laboració per a desenvolupar el programa.  
 
Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la 
Corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès 
per al desenvolupament del programa Treball i Formació 2017 subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 

 
 
23. Altres assumptes de caràcter urgent.  
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president accidental 
proposa que s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, 
cinc assumptes no inclosos en l’ordre del dia i que corresponen als assumptes següents: 

1. Adjudicació del contracte menor d’obres per a construcció d’un armari per a les 
pilotes al camp de futbol municipal de Celrà. 

2. Atorgament d’una subvenció a favor de l’ADF de Sant Martí Vell, Juià i Celrà. 
3. Atorgament d’una subvenció per l’organització de la cavalcada de Reis. 
4. Atorgament d’una subvenció per l’organització del pessebre vivent de Celrà. 
5. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per al tancament amb 

panells metàl·lics del talús d’accés a la via del tren al carrer Sant Feliu de Celrà. 
 
S’aprova per unanimitat la urgència. 
 
 
23.1 Adjudicació del contracte menor d’obres per a construcció d’un armari per 
a les pilotes al camp de futbol municipal de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme la construcció d’un armari per a les 
pilotes al camp de futbol municipal de Celrà. 
 
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
Ha presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
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EMPRESA Import  

(IVA exclòs) 
Import  

(IVA inclòs) 
(…) 3.220,00€ 3.896,20€ 
 
En data 18 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de (…), per import de 3.220,00 euros, IVA 
exclòs. 
 
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. 
 
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 construcció d’un armari per a les 
pilotes al camp de futbol municipal de Celrà a favor de (…), amb NIF núm. (…), amb 
domicili al (…), per un import de 3.220,00 euros, IVA Exclòs, (3.896,20 euros, IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9330.62200 
“Adequació espais camp de futbol” 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 a l’adjudicatari, i comunicar-li 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. 

 
 
23.2 Atorgament d’una subvenció a favor de l’ADF de Sant Martí Vell, Juià i 
Celrà. 
  

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 28 de novembre de 2017, registre d’entrada municipal 14608, l’Associació de 
Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà sol·licita una subvenció per a sufragar 
despeses per desenvolupar la seva activitat. 
 
En data 18 de desembre de 2017, la tècnica de Medi Ambient ha emès informe favorable 
per a l’atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació de Defensa Forestal de Sant 
Martí Vell, Juià i Celrà, per import de 1.500 euros. 
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 Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 

  
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim 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.   
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.500,00 
euros a favor de l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, amb CIF 
(…) i amb domicili a efectes de notificacions a Ctra. Juià 48, per a sufragar les despeses 
derivades de la seva activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 23.1700.48900 
“Aportació ADF, Comunitat regants, assoc. propietaris boscos” del pressupost de 
l'Ajuntament per a l'any 2017.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord, 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 integrament a l’activitat subvencionada, així com les 
activitats concretes a les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també 
caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte 
de subvenció, així com 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 el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

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

7. 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 
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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 a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, 
Juià i Celrà, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
23.3 Atorgament d’una subvenció per l’organització de la cavalcada de Reis. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 15 de desembre de 2017, registre d’entrada municipal 14857, l’Associació Juvenil 
Comissió de Reis de Celrà sol·licita la subvenció per la Cavalcada de Reis 2018, que es 
portarà a terme el proper 5 de gener de 2018, havent justificat la subvenció per a la 
Cavalcada de Reis 2017, en la mateixa data i registre d’entrada. 
  
En data 19 de desembre de 2017, la Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per 
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió de Reis, per import de 1.200 euros; 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
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. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.200,00 
euros a favor de l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili 
a efectes de notificacions a Ctra. Juià 48, per a la realització de la cavalcada de Reis 2018. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3380.48003 
“Associació Juvenil Comissió de Reis. Cavalcada de Reis” del pressupost de l'Ajuntament 
per a l'any 2017.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord, 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 
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presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció 
atorgada s’ha destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les 
activitats concretes a les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també 
caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte 
de subvenció, així com 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 el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

i. 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. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

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

7. 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 a l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà, així 
com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
23.4 Atorgament d’una subvenció per l’organització del pessebre vivent de 
Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 18 de desembre de 2017, registre d’entrada municipal 14938, la Comissió del 
Pessebre Vivent de Celrà sol·licita una subvenció per la realització del Pessebre Vivent de 
Celrà, que es portarà a terme el proper 26 de desembre de 2017, havent justificat la 
subvenció atorgada l’any anterior. 
 
En data 19 de desembre de 2017, la Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per  
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió del Pessebre Vivent de Celrà, per 
import de 1.100 euros; 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 

  
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
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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.   
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.100,00 
euros a favor de l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes 
de notificacions a Ctra. Juià 48, per a la realització del Pessebre Vivent de Celrà 2017. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3380.48004 
“Associació Pessebre Vivent de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2017.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord, 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 integrament a l’activitat subvencionada, així com les 
activitats concretes a les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també 
caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte 
de subvenció, així com 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 el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

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

7. 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.  
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Cinquè. Comunicar el present acord a l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, així com a la 
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
23.5.- Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per al tancament 
amb panells metàl·lics del talús d’accés a la via del tren al carrer Sant Feliu de 
Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà el tancament amb panells metàl·lics del talús 
d’accés a la via del tren al carrer Sant Feliu de Celrà a fi d’impedir l’accés a les vies del tren 
en aquest tram.  
 
2. Es va sol·licitar pressupost per a la instal·lació d’aquest sistema a tres empreses, de les 
les quals ha presentat la seva oferta econòmica:  
 

Nom empresa Import IVA 
exclòs 

Import IVA 
inclòs 

Tanques Mir (…) 4.828,00€ 5.841,88€ 
 
3. El cap de serveis públics municipals ha emès informe favorable proposant l’adjudicació 
del contracte indicat a favor de Tanques Mir (Lluís Mir Cerrato).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició de panells i accessoris) i 
d’obres (instal·lació dels mateixos) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
sector públic, el  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 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 això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Tanques Mir (…), amb NIF (…) i domiciliat al carrer 
Paral·lel, 60 de 17100 La Bisbal d’Empordà, el contracte menor de subministrament per al 
tancament amb panells metàl·lics del talús d’accés a la via del tren al carrer Sant Feliu de 
Celrà, de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, per l’import de 
4.828,00€ IVA exclòs (5.841,88€ IVA inclòs). 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
21.1532.61900 “Millores urbanes” del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Tanques Mir (Lluís Mir Cerrato) i comunicar-li que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
24. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 

 
25. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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