
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 3/2018  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera  
Dia: 20 de febrer de 2018 
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 20 de febrer de 2018, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
6 de febrer de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 6 de 
febrer de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2. Llicència urbanística per a la construcció d’una piscina en habitatge 
unifamiliar. (exped. X13/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. En data 28 de desembre de 2017, registre d’entrada municipal 15.066, el Sr. (…),  sol·licita 
llicència urbanística per a la construcció d’una piscina en planta primera de l’habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Aumet, 64 de Celrà. 

2. En data 25 de gener de 2018, registre de sortida municipal núm. 200, es requereix al Sr. 
(…) documentació complementària. 

3. En data 7 de febrer de 2018, registre d’entrada municipal núm. 662 i en data 9 de febrer 
de 2018, registre d’entrada municipal núm. 707 i en data 15 de febrer de 2018, registre 
d’entrada municipal núm. 784, el Sr. (…) presenta documentació requerida. 

4. En data 15 de febrer de 2018, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA EN PLANTA PRIMERA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR al carrer Aumet núm. 64 
de Celrà (ref. cadastral núm. (…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
Sol·licitud de llicència per ocupació de la via pública, si cal. 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l’empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus de la construcció. 
 
Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
L’Ajuntament adjuntarà a la llicència els plànols dels serveis existents als carrer de la parcel·la. 
Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la llargada de 
1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix tractament 
d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
Condicions Generals de les llicencies d’obres 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  



 

  
 

 

Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública existent de 
plujanes o preveure un dipòsit de 6.000,- litres a les parcel·les i que mantingui les separacions 
mínimes als límits de la parcel·la.  
Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
La llicència inclou la construcció de la piscina.  
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la 
connexió a la xarxa general.  
Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 25.112,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        816,14 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 155,00 € 

 
TOTAL:    983,14 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3. Contracte menor de subministrament per al tancament de planta altell de 
l’Ateneu (exped. X188/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament realitzar el tancament amb vidre de la planta altell de 
l’Ateneu.  



 

  
 

 

 
2.- Han presentat oferta econòmica les empreses següents: 
 
 
Empresa Import IVA exclòs Import IVA inclòs 
Aluminis i vidres Bisbal, S.L. 3.199,12€ 3.870,94€ 
Metàl·lics Cabratosa, S.L. 4.213,49€ 5.098,32€ 
 
3.- L’Arquitecta municipal ha emès informe favorable proposant l’adjudicació del contracte 
indicat a favor de l’empresa Aluminis i Vidres Bisbal, S.L.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició del tancament) 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. 
 
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 Aluminis i vidres Bisbal, S.L., amb NIF (…) i 
domiciliada al Polígon Industrial l’Aigüeta, nau 8 17100 La Bisbal d’Empordà, el contracte 
menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació d’un tancament de vidre a la 
planta altell de l’Ateneu de Celrà, de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària, per l’import de 3.199,12€ IVA exclòs (3.870,94€ IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
11.9330.63200 ‘Rehabilitació i millora equipaments municipal’ del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa Tanques Mir SL 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. 

 
 



 

  
 

 

 
4. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per desenvolupar el projecte 
comunitari joves 2018. (exped. X109/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Àrea d’Educació de l’ajuntament de Celrà té interès en contractar un servei de 

Desenvolupament Comunitari per treballar amb joves desocupats o que fan absentisme 
escolar, que passen moltes estones al carrer i que presenten conductes de risc important, 
inclòs el consum de tòxics. L’objectiu general és crear vincle amb aquests joves i oferir-los 
suport en el seu desenvolupament personal i social, evitant situacions de risc d’exclusió 
social. 

 
2. Es va sol·licitar pressupost  a tres empreses de les quals només la Fundació Servei Gironí de 

Pedagogia Social amb NIF (…) ha presentat la seva oferta econòmica, per a la realització del 
servei de Desenvolupament Comunitari, entre els mesos de març i desembre de 2018, per 
15 hores setmanals i un import de 16.814 euros, exempts d’IVA. 

 
3. En data 14 de febrer de 2018 la tècnica d’educació ha emès un informe proposant la 

contractació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, per què executi el servei de  
Desenvolupament Comunitari adreçat a joves de Celrà que presenten conductes de risc per a 
l’any 2018, des del dia 1 de març 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 realitzar un projecte de Desenvolupament 
comunitari a Celrà adreçat a joves que presenten conductes de risc important, durant el període 
comprès entre els mesos de març i desembre de 2018 a favor de la Fundació SER.GI amb NIF 
(…), adreça a la Plaça Lluís Companys 12, baixos, Edifici Cent Llars 17003 de Girona, i adreça 
electrònica a efectes de notificacions (…), per 15 hores setmanals i un import total de 16.814 
euros (exempt d’IVA). 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea d’Educació i fiscalitzades per la 
intervenció de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació de la 
factura corresponent. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
76.3200.22699 “Activitats Àrea Educació” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2018.  
 



 

  
 

 

Cinquè. Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-li que el mateix perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
5. Adjudicació d’un contracte menor serveis per al tractament de fangs (exped. 
X182/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà contractar una empresa per a la gestió i 
valorització dels fangs produïts a l’EDAR Celrà en el procés anaerobi i el seu destí. 
 
2. En data 14 de febrer de 2018, la cap de planta de l’EDAR Celrà ha emès un informe 
proposant la contractació de l’empresa Aprofitaments energètics agrícoles, S.L. per al 
tractament dels fangs de l’EDAR Celrà per a la producció de biogàs, amb un cost de 16€ 
per tona, amb una previsió de cost per a l’any 2018 de 13.500 euros, IVA exclòs.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del 
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 16 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 al tractament dels fangs de l’EDAR 
Celrà per a la producció de biogàs a favor de l’empresa Aprofitaments energètics agrícoles, 
S.L., amb NIF (…) i domicili al Paratge bosc de Sant Mer, de Sant Esteve de Guialbes 
(Vilademuls) i correu electrònic (…), per un import de 16€ per tona, amb una previsió de 
cost per a l’any 2018 de 13.500 euros, IVA exclòs (16.335,00€, IVA inclòs). 
 
Segon. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent, pels serveis efectivament prestats, prèvia validació de la cap de 
planta i fiscalització per intervenció. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
80.1600.22700 ‘Gestió residus EDAR’, del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2018.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que el mateix 
perfecciona el contracte. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
 
 
 



 

  
 

 

6. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la creació d’espais de 
reflexió Ter-Gavarres (exped. X195/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El SOC ha concedit una subvenció a favor de l’Ajuntament de Celrà per a portar a terme 
el projecte ‘Creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i els agents privats 
del territori Ter-Gavarres’, per import de 17.072,56 euros corresponents al 80% del cost 
(21.340,70€ total). 
 
Aquest projecte, inclòs en les línies d’actuació del Pla estratègic de desenvolupament 
econòmic local i ocupació vigent, té per objectiu augmentar col·lectivament la capacitat del 
territori per a tirar endavant projectes identificats prèviament, enfortint la cooperació entre 
els municipis unint esforços en la gestió d’un territori supramunicipal, així com per ampliar 
la col·laboració público-privada, així com entre els mateixos agents econòmics, a través 
d’espais de reflexió i treball conjunts. 
 
2. En data 16 de febrer de 2018 el tècnic de promoció econòmica ha emès un informe 
proposant la contractació de l’empresa Activa prospect, S.L. (research&solutions), per al 
desenvolupament del projecte ‘Creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i 
els agents privats del territori Ter-Gavarres’, per un import de 17.636,94 euros, IVA exclòs 
(21.340,70 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 27 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a desenvolupar i executar el projecte 
‘Creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i els agents privats del territori 
Ter-Gavarres’ a favor de l’empresa Activa prospect, S.L. (research&solutions), amb NIF (…) 
i domicili al Parc tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), i correu 
electrònic (…), per un import total de 17.636,94 euros, IVA exclòs (21.340,70 euros IVA 
inclòs), condicionat al següent:  
 

• L’empresa ha d’executar el contracte de conformitat amb allò indicat en la 
sol·licitud de subvenció aprovada pel SOC i complir amb el que estableix l’ORDRE 
EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament 
local, i de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als 
Programes de suport al desenvolupament local. 
 

• Al finalitzar la creació i  dinamització dels espais de reflexió haurà de presentar a 
l’Ajuntament de Celrà, abans del dia 31 de desembre de 2018: 



 

  
 

 

o Informe del Pla de treball 2018 del Pla estratègic de desenvolupament 
econòmic local i ocupació del Ter-Gavarres. 

o Documents base de projectes i programes concrets desenvolupats en el 
marc del Pla d’acció 2018, a partir dels espais de reflexió i treball creats, 
com projectes de cooperació públic-públic, públic-privat o entre agents 
privats. 

 
Segon. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
14.2410.22706 “Desenvolupament local”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2018.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que el mateix 
perfecciona el contracte. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
7. Adjudicació del contracte d’obres per la reforma interior de la casa Feliu en 
dos habitatges. (exped. X554/2017). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de desembre de 2017, es va aprovar 
el Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l’obra Reforma 
interior de la Casa Feliu en dos habitatges. Simultàniament, es va anunciar la convocatòria, 
mitjançant procediment obert i amb un únic criteri d’adjudicació, que es va publicar al 
tauler d’anuncis i al perfil del contractant de l’Ajuntament, i es va obrir el procediment per 
a l’adjudicació del contracte. 
 
De conformitat amb la clàusula catorzena, les ofertes s’havien de lliurar a Secretaria en el 
termini de 26 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte, 
concretament fins al dia 16 de gener de 2018. 
 
2. Van presentar les seves propostes els licitadors següents:  
 

 empresa data presentació registre entrada 
1 Obres i Construccions Joan Fusté SL 16/1/18 218 
2 Construccions Jordi Riera SL 16/1/18 220 
3 OSG Serveis Grup SLU 16/1/18 222 
4 Riemar Projectes i Instal·lacions SL 16/1/18 289 

 
3. En data 18 de gener de 2018, i d’acord amb la clàusula 18 del Plec de clàusules 
administratives particulars, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A, titulat 
Documentació general.  
 
De conformitat amb la clàusula 15.2.1 del Plec de clàusules, totes les empreses van aportar 
la declaració responsable conforme compleixen les condicions legalment establertes per 
contractar amb l’Ajuntament, document que substitueix l’aportació inicial de la 
documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb 
la corporació, d’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP.  
 
4. En data 22 de gener de 2018 es va reunir la mesa de contractació per a l’acte d’obertura 
del sobre B, relatiu a la proposició econòmica. D’acord amb la clàusula 18, un cop 
comprovada la documentació justificativa d’aquest sobre, la Mesa ha assignar les 
puntuacions corresponents, classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració i 



 

  
 

 

elaborar la proposta de resolució del procediment que s’elevarà a l’òrgan de contractació 
per a la seva aprovació.  
 
Un cop revisada aquesta documentació, la valoració de les empreses és la següent: 
 

 puntuació oferta econòmica 

Empresa oferta € 25 punts puntuació total

Obres i Construccions Joan Fusté SL 73.139,73 € 25,00 25,00

Construccions Jordi Riera SL 84.664,77 € 21,60 21,60

OSG Serveis Grup SLU 84.761,42 € 21,57 21,57

Riemar Projectes i Instal·lacions 77.000,00 € 23,75 23,75
 

 
 

Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

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

1.  Obres i construccions Joan Fusté SL 
2.  Riemar Projectes i Instal·lacions SL  
3.  Construccions Jordi Riera SL 
4.  OSG Serveis Grup SLU 

 
Segon. Requerir a l’empresa Obres i construccions Joan Fusté SL perquè en el termini 
de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent faci 
arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del 
contracte. 

 
5. El dia 25 de gener de 2018, registre de sortida municipal número 196, es va requerir la 
documentació establerta a la clàusula 20 del PCAP a l’empresa Obres i construccions Joan 
Fusté, S.L., empresa classificada en primer lloc, indicant-li que havia de presentar aquesta 
documentació en el termini de 10 dies hàbils per tal de procedir a l’adjudicació. 
 
6. En data 6 de febrer de 2018, registre d’entrada municipal número 645, l’empresa 
presenta documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la garantia 
definitiva per import de 3.656,98€ mitjançant un aval formalitzat amb el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. Havent-se detectat la manca d’un document, en data 8 de febrer 
de 2018, registre de sortida municipal 300, es requereix a l’empresa per a què en el 
termini de tres dies hàbils el presenti. I en la mateixa data, registre d’entrada municipal 
número 753, l’empresa Obres i construccions Joan Fusté, S.L. presenta la documentació 
requerida. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.4 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’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, 
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant. 
 
2. El contracte es formalitzarà en un termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació, en virtut del que disposa l’article 8.i) del Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i en la forma prevista 
en l'article 151.4 del TRLCSP.  
 



 

  
 

 

Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
4. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
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 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 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 el 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. 
 
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 el contracte per executar l’obra titulada  Reforma interior de la Casa Feliu 
en dos habitatges a favor de l’empresa Obres i construccions Joan Fusté, S.L., amb 
domicilia la Ctra. Parlavà GI-642 km 1,3 esquerra de 17131 Rupià i amb CIF (…) per un 
import de 73.139,73€, IVA exclòs (88.499,07€, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel projecte d’obra ordinària i per la plica presentada per 
l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la documentació 
contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
11.9330.63200  ‘Rehabilitació i millora equipaments municipal’ del pressupost de la 
Corporació. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Obres i construccions Joan Fusté, S.L., 
adjudicatària del contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a 
formalitzar el contracte administratiu. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 333 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 



 

  
 

 

 
8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de l’obra consistent en la rehabilitació i canvi d’ús d’una pallissa a 
l’entorn de la Torre Desvern, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert. (exped. X196/2018) 
 

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 rehabilitació i canvi d’ús d’una pallissa a l’entorn de la Torre Desvern, 
consistent en l’execució del projecte d’obra ordinària aprovat definitivament en sessió 
del Ple de data 13 de febrer de 2018, amb un pressupost d'execució per contracte de 
190.530,68 €, IVA exclòs (230.542,12 € 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.  
 
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.- 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. 
 
3.- 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 de 2015. 
 
4.- 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 
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 Local 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 Rehabilitació i canvi d’ús d’una pallissa a 
l’entorn de la Torre Desvern. 
 



 

  
 

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la licitació per 
a la contractació de l’obra rehabilitació i canvi d’ús d’una pallissa a l’entorn de la Torre 
Desvern, 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 230.542,12 € IVA inclòs, la despesa que representa 
aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3360.68201 Millora 
pallissa Torre Desvern del pressupost vigent de la Corporació. 

 
 
9. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte de serveis d’activitats culturals, i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
(exped. X198/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà contractar serveis d’activitats culturals, 
concretament, de cultura i dibuix i pintura, per als cursos 2018-2019 i 2019-2020. 
 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
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 amb la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació de l’expedient corresponent, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2. Als 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. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del 
contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 10 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; el Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP); el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP); el 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; 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 (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i al 
RPLCSP). 



 

  
 

 

 
5. A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar la 
aquesta 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 data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, de determinats serveis d’activitats 
culturals, concretament, d’escultura i de dibuix i pintura, per als cursos 2018-2019 i 2019-
2020. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que ha de regir la licitació per a la contractació 
dels serveis, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris 
d’adjudicació. 
  
Tercer. Obrir la convocatòria de licitació del contracte del servei d’activitats culturals de 
dibuix i pintura i escultura, fent avinent que durant el termini de 15 dies naturals a comptar 
des de la data de publicació de l’anunci del contracte al BOP de Girona es poden presentar 
les ofertes. L’anunci també es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2018 a 2020, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
39.200,00 euros (IVA exclòs), equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 30.3341.22799 ‘Escola d’art’ del pressupost vigent de la corporació 
i la que correspongui de l’any 2019 i 2020. 

 
 
10. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
el contracte del servei de neteja d’edificis municipals, i obrir la convocatòria per 
a contractar mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
exped. (X197/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de neteja 
d’edificis municipals (Escola les Falgueres, Escola bressol Gínjols, escoles velles, Teatre 
Ateneu, escola municipal de dansa, pavelló piscines, vestidors piscines, vestidors camp de 
futbol, pavelló d’esports i parcialment escola Aulet). 
 
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules  administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació d’aquest servei. 
 
3.- Han emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Als articles  157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) es regula el 
procediment obert. La tramitació serà ordinària. Per a la valoració de les proposicions i la 
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris 
directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del 
TRLCSP. 



 

  
 

 

 
Aquest contracte té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet 
que es tracta d’un contracte de serveis, comprès a la categoria 14 de l’Annex II del 
TRLCSP, i el seu valor estimat és superior als 209.000 euros, tal com estableix l’article 16 
del TRLCSP.  
 
2.- Estem davant un contracte administratiu de serveis, als efectes del que disposa l’article 
10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del sector públic, ja que el contractista no es retribueix mitjançant tarifes ni 
assumeix el risc econòmic empresarial del contracte i perquè els serveis objecte del 
contracte es recullen a la categoria 14 de l’Annex II del TRLCSP, on es relacionen els 
contractes administratius de serveis. 
 
3.- A la vista del preu del contracte, o pressupost de licitació, d’acord amb l’article 87 del 
TRLCSP, i donat que la seva durada és de 3 anys, és de 238.531,62  (IVA exclòs), 
corresponent 79.510,54 Euros (IVA exclòs) a cadascuna de les  anualitats, 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, donat que l’import del contracte no supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost de la Corporació. 
 
4.- I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell 
de 26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; el Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP); el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP); el 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’habilitat el 
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos; 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 (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i al 
RPLCSP). 
 
I vista la competència de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa 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 data 22 de juny, 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, subjecta a regulació harmonitzada 
mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, per al 
servei de neteja d’edificis municipals.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de neteja d’edificis 
municipals, subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació. 
  
Tercer.- Obrir la convocatòria de licitació del servei de neteja, fent avinent que, durant el 
termini de 40 dies naturals, a comptar des de la data de l’enviament de l’anunci del 
contracte a la comissió europea, es puguin presentar proposicions per part dels licitadors. 



 

  
 

 

L’anunci també es publicarà al BOE, al BOP, al tauler d’anuncis de la Corporació i al perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2018 a 2021, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per un preu del 
contracte de 238.531,62 euros, corresponent 79.510,54 euros per cadascuna de les 
anualitats amb càrrec del pressupost vigent de la Corporació. 

 
 
11. Atorgament de subvenció a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac per 
sufragar la despesa derivada de l’organització de les activitats de cafeteria interna i 
menjador, corresponent al segon semestre 2017. (exped. X214/2017). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de 
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans 
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i 
manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives. 
 
Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador. 
 
En data 3 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran “Can 
Ponac” van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció 
màxima anual de 4.000€ amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la dinamització 
del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a aquesta 
activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquest servei”. 
 
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni 
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent 
a tots els efectes. 
 
2. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2017, l’Ajuntament de 
Celrà va concedir una subvenció de 1.654,26 euros corresponents al primer semestre  de 
l’exercici 2017, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” a fi de sufragar 
les despeses generades per l’organització del servei de cafeteria interna i menjador per als 
socis. 
 
3. En data 1 de febrer de 2018, registre d’entrada municipal E20180005581 l’Associació 
Casal de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per import de 2.345,74 
euros corresponents a la quantitat pendent d’atorgar per l’exercici 2017, segons 
l’esmentat conveni. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta la documentació justificativa 
corresponent.  
    
4. En data 12 de febrer de 2018 la tècnica d'educació ha emès un informe favorable sobre 
la documentació justificativa aportada per part de l'entitat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 



 

  
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
2.345,74 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF (…), 
domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), 
a fi de sufragar les despeses generades per la prestació del servei de cafeteria interna i 
menjador per als socis durant l’exercici 2017 i no cobertes amb els ingressos obtinguts per 
la pròpia activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 74.3372.48000 
“Aportacions Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per 
a l’ any 2018. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
12. Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de  vigilants 
municipals i creació de borsa. (X199/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà de cobrir una plaça de vigilant, que quedarà vacant 
per renúncia d’un dels vigilants que l’estava ocupant interinament, i de creació d’una borsa 
per cobrir possibles suplències temporals. 
 
2. Ha emès proposta l’Alcalde i regidor de seguretat, en virtut de la qual es posa de 
manifest que aquest servei és un sector prioritari per a l’Ajuntament. 
 
3. Han emès informe la secretària de la corporació sobre el procés selectiu que es pretén 
dur a terme, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2017 (prorrogada per a l’any 2018), el Reial Decret-Llei 20/2011, de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a 
la correcció del dèficit públic, el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen 
les regles bàsiques i els programes mínims a que ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
dels funcionaris d’Administració Local; articles 63 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, article 286 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 article 46 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública. 
 



 

  
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria pública que ha de regir el procés per a la 
selecció, en règim d’interinitat, d’una plaça vacant de vigilants, reservada a personal 
funcionari, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials 
(subgrup C2), fins a la cobertura legal de la plaça de funcionari/à de carrera, i per a la 
creació d’una borsa de vigilants municipals. 
  
Segon. Publicar les bases esmentades i la convocatòria de la plaça al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, on es publicaran íntegrament, i un extracte de l’anunci de la 
convocatòria al DOGC, al tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
la Corporació.  

 
 
13. Retribucions complementàries. 
 

1. Per tal d'atendre les necessitats de control i supervisió del servei de recollida 
selectiva porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i 
caps de setmana de l'any 2018, cal destinar-hi personal de la brigada de serveis de 
l'Ajuntament de Celrà, concretament a càrrec dels Srs. (…),(…),(…) i (…). Aquestes 
activitats es desenvoluparan fora del seu horari laboral, raó per la qual es 
computaran com a hores extraordinàries. 
 
El cap de l’àrea de serveis municipals ha emès informe relatiu a la previsió d'hores 
necessàries i cost econòmic per a realitzar les tasques de control i supervisió del 
servei de recollida selectiva porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, 
en els dies festius i caps de setmana de l'any 2018, amb una despesa màxima per 
treballador de: 

• (…):   1.215,20€ 
• (…):   1.638,40€ 
• (…):   1.472,00€ 
• (…):   1.215,20€ 

TOTAL:  5.540,80€ 
 
2. El Sr. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 66,35 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
3. La Sra. (…) ha realitzat 10 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 132,70 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment del número 55 de la revista de la Llera 
del Ter per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar 
aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat 
del municipi cadascuna, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de medi 
ambient 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. 
 



 

  
 

 

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 de 5.540,80€, concretament 1.1215,20€ a favor 
del Sr. (…), 1.638,40 euros a favor del Sr. (…), 1.472,00 euros a favor del Sr. (…) i 
1.1215,20€ a favor del Sr. (…), en concepte d’hores extraordinàries per dur a terme les 
tasques de control i supervisió del servei de recollida selectiva porta a porta de les 
escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i caps de setmana de l'any 2018. Es 
reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització de 
les tasques per part de cada treballador un cop finalitzat cada mes.  
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 80.1500.15100 'Gratificacions 
personal serveis territorials' del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
66,35 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de febrer de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
132,70 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de febrer de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Quart. 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 febrer de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Cinquè. 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 febrer de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal esports” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
14. Altres assumptes de caràcter urgent.  
 
No s’escau. 
 
15. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
 
 



 

  
 

 

16. 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. 
 
 


