
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 9/2018  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 15 de maig de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 20:10 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 15 de maig 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 2 de maig 
de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 2 de 
maig de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
En matèria urbanística. 
 
2. Aprovació pròrroga llicència urbanística per a l’inici d’obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar (expedient 67/2017). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 2 de maig de 2017, per acord de Junta de Govern Local, es va atorgar al Sr. (…) 
llicència d’obres per a la construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat al carrer Salvador 
Espriu núm. 3 de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini per 
iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en 
data 10 de maig de 2017.  



 

  
 

 

 
La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant 
del termini de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció 
per la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
2. En data 4 de maig de 2018, registre municipal d’entrada núm. 2.142, el Sr. (…) sol·licita 
una pròrroga de la llicència d’obres per iniciar les obres de construcció d’una habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Salvador Espriu núm. 3 de Celrà. 
 
3. En data 10 de maig de 2018 l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme disposa que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les 
obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la 
sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Atès que la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major s’ha sol·licitat abans 
d’exhaurir-se el termini. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat l’adopció 
del següent, 
 

A C O R D 
 
Primer.-  Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) una pròrroga de la llicència urbanística 
concedida per l’inici de les obres de construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Salvador Espriu núm. 3 de Celrà, fins al dia 10 de novembre de 2018. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
 
3. Aprovació inicial del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al centre 
cultural de Celrà (expedient X443/2018).  
 
Aquest expedient es deixa sobre la taula. 
 
 
En matèria de contractació administrativa i patrimoni. 
 
4. Modificació del contracte menor d’obres per a la realització de millores al local jove de 
Celrà (expedient X409/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de desembre de 2017, es va adjudicar 
el contracte menor d’obres per a la realització de millores al local jove de Celrà a favor de 
l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL, per un import de 43.921,19 euros IVA 
Exclòs (53.144,64 euros IVA Inclòs). 
 
2. L’arquitecta municipal ha emès proposta de modificació del contracte d'obra per import 
4.392,12 euros, IVA exclòs, degut a les necessitats que s’indica en el propi informe, i on 
concorre el supòsit d'inadequació del projecte posat de manifest amb posterioritat a 
l'adjudicació del contracte. També es posa de manifest que  l'empresa Obres i 
construccions Celrà, SL ha acceptat la proposta de modificació del contracte. 
 
3. Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretària de la Corporació, sobre la 
legislació aplicable a l'assumpte i procediment a seguir. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 disposa 
que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present Llei es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació per la normativa anterior (Llei que va entrar en vigor el passat dia 9 de març). 
Per tant, ens regirem pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2.- Articles 1051-107 i 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
3.- I 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. Aprovar la modificació del contracte d'obres per a l’execució de l'obra consistent 
en la realització de millores al local jove de Celrà, adjudicat a favor de l’empresa Obres i 
Construccions Celrà SL, en els termes expressats en l’informe de l’arquitecta municipal, i 
que suposa un percentatge del preu del contracte del 10,00% (4.392,12 euros, IVA exclòs 
- 5.314,46 euros, IVA inclòs).  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec de l'aplicació pressupostària 
50.3371.63200 “Reforma local jove”  del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 

 
5. Adjudicació del contracte menor d’obres per l’adequació de l’entorn del local jove. 
(Expedient X410/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
realització de diverses millores a la Plaça de l’Església. 
 



 

  
 

 

Obres i construccions Celrà, S.L. ha presentat un pressupost per a realitzar aquestes 
millores a la Plaça de l’Església, per un import de 3.872,34 euros IVA exclòs (4.6853,53 
euros IVA inclòs). 
 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’esmpresa Obres i construccions Celrà, S.L.,  motivant la necessitat del contracte on es 
justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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 realitzar diverses actuacions de millora 
a la Plaça de l’Església 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 
3.872,34 euros IVA exclòs (4.6853,53 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
econòmica. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 50.3371.63200 
“Reforma local jove” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 



 

  
 

 

Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), arquitecta municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
6. Adjudicació del contracte menor de serveis per l’estudi i anàlisi del servei de 
subministrament d’aigua (expedient X442/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària, del dia 14 de novembre de 2017, es va acordar iniciar l’expedient 
pel canvi de forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Celrà i es va crear 
una comissió d’estudi encarregada de redactar la memòria justificativa, el projecte 
d’establiment i prestació del servei i el reglament que reguli el servei.  
 
2.- Per tal de donar compliment a les tasques encomanades a la Comissió, l’advocada (…) 
ha presentat oferta econòmica per a la redacció dels documents i suport jurídic a Secretaria 
de la memòria justificativa del canvi de forma de prestar el servei, que justificarà la 
prestació del servei des del punt de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu; redacció 
del projecte de prestació del servei amb el contingut que preveu l’article 159 ROAS, 
redacció del reglament del servei de l’aigua, estudi de tarifes pels usuaris i, en el seu cas, 
suport a Secretaria, en la licitació del servei de subministrament d’aigua, per un import de 
10.000,00 euros, IVA exclòs (12.100, IVA inclòs). 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat del contracte on es 
justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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. Adjudicar a favor de la Sra. (…) (advocada), amb DNI (…), el contracte menor de 
serveis per a la redacció dels documents de la memòria justificativa del canvi de forma de 
prestar el servei; del projecte de prestació del servei amb el contingut que preveu l’article 
159 ROAS; del reglament del servei de l’aigua, de l’estudi de tarifes pels usuaris i, en el seu 
cas, suport a Secretaria, en la licitació del servei de subministrament d’aigua, per un import 
de 10.000,00 euros, IVA exclòs (12.100, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada i subjecta a les condicions següents: durant el mes de setembre 2018 s’hauran 
de fer entrega dels documents relatius a la memòria justificativa, al projecte de prestació 
del servei, al reglament del servei de l’aigua i a l’estudi de tarifes dels usuaris. El contracte 
finalitzarà amb el procés d’implantació del model de gestió que es determini. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.22799 Treballs realitzats per empreses i professionals independents, del 
pressupost vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la 
Intervenció municipal. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Secretària municipal, que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 
 

7. Adjudicació del contracte menor de subministrament d’un programa de l’EDAR 
(expedient X357/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’EDAR Celrà utilitza un programa de visualització de dades en temps real, anomenat 
SCADA, que cal renovar ja què les prestacions actuals han quedat obsoletes. 
 
2.- La cap de planta de l’EDAR Celrà ha informat sobre la necessitat de renovar el 
programa SCADA, subministrament i posada en marxa.   
 
3.- Es va sol·licitar pressupost a dues empreses, les quals han presentat la seva oferta 
econòmica, amb les condicions establertes:  
 

Nom Import IVA exclòs 
Masaló Invest, S.L. 10.368,68€ 
Advantis industrial Software factory SL 11.423,65€ 

 
4.- L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor 
de Masaló Invest, S.L., motivant la necessitat del contracte on es justifica que no s’altera 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el 
contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament 



 

  
 

 

superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
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. Adjudicar a favor de l’empresa Masaló Invest, S.L., amb NIF (…) i domicili al Pg. 
Estació, 8 de 17172 Les Planes d’Hostoles, el contracte menor de subministrament per a la 
renovació del programa SCADA a l’EDAR Celrà, per un import de 10.368,68 euros IVA 
exclòs (12.546,10 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.   

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm. 
65.9201.21600 ‘Manteniment software’, 65.9201.62600 ‘Equips per a tractament 
d’informació’ i 65.9201.64100 ‘Aplicacions informàtiques’ 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 del subministrament efectivament 
prestat. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la senyora Ester Barneda Gratacós, cap 
de planta de l’EDAR, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
 



 

  
 

 

8. Autorització de la pròrroga de la concessió de la nau 1 per a la generació d’activitat 
econòmica. (Exped. 295/14). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de maig de 2015, es va adjudicar la 
nau industrial número 1, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a 
favor de XO In my room, S.C.P. D’acord amb el pacte tercer del document de formalització 
de la concessió de domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 1 
de juny de 2015 fins al dia 1 de juny de 2017. 
 
2. Per decret d’Alcaldia 373/2016, de data 6 de juliol de 2016, es va acceptar que la 
concessió de domini públic de la nau número 2, adjudicada a favor de XO-In my room, 
S.C.P. continuessin vigents a favor de l’empresa XO-In my room, S.L., quedant subrogada 
aquesta en tots els drets, deures i obligacions que es desprenen de la concessió 
formalitzada. 
 
3. La Junta de Govern Local, de data 6 de juny de 2017, va acordar prorrogar un any la 
concessió de la nau número 1 de propietat municipal, per a la generació d'activitat 
econòmica a favor de XO-In my room, S.L., des del dia 1 de juny de 2017 fins al dia 1 de 
juny de 2018, inclòs. 
 
4. En data 25 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal 1943, la Sra. (…), en 
representació de XO in my room, S.L. sol·licita la pròrroga de la concessió de la nau 1 per 
un any. 
 
5. En data 11 de maig de 2018 la tècnica de promoció econòmica ha emès informe 
favorable a la pròrroga de concessió, que consta en l’expedient. 
 
6. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 1 de juny de 2018 fins al dia 1 de juny de 2019, inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el 
termini de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 1 de juny de 2015. A la 
durada inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, 
les pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any fins a un màxim de 4 anys 
pròrrogues incloses, d’acord amb la clàusula V del plec.”. 
 
2. 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.  
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 1 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de XO-In my room, S.L., des del dia 1 de juny de 
2018 fins al dia 1 de juny de 2019, inclòs. 
 



 

  
 

 

Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, el concessionari ha de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al quart any, per import de 
400 euros/mes. 
 
Tercer. Notificar el present acord a XO-In my room, S.L., així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 En matèria d’hisenda 
 
9. Concessió subvenció a favor de l’Institut de Celrà (expedient X412/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET  
 
1. Un grup d’alumnes de primer de batxillerat de l’Institut de Celrà s’han interessat per 
l’ajuda a les persones refugiades i aquest curs, han viatjat a Ceuta, on treballa l’associació 
ELIN, que té per objecte la protecció dels drets de les persones emigrades, oferint acollida i 
orientació a totes aquelles que hi arriben buscant refugi. 
 
De l’experiència viscuda a Ceuta, l’alumnat en va elaborar un reportatge gràfic que van 
presentar al públic el passat 7 d’abril a les 19h, al Teatre Ateneu de Celrà. 
En el mateix acte, van convidar a la Sra. (…), refugiada originaria de Costa d’Ivori que va 
explicar la seva pròpia vivència. 
 
La Sra. (…) es va desplaçar expressament des d’Alacant fins a Girona per poder assistir a 
l’acte i exposar el seu testimoni. 
 
2. En data 25 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal 1929, la secretària de l’Institut 
de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per sufragar la despesa derivada del 
viatge  d’anada i tornada amb tren que va fer la Sra. (…) per poder assistir a l’acte. 
Juntament amb la sol·licitud, la secretària del centre certifica que la subvenció sol·licitada 
serà destinada íntegrament a la finalitat per la qual es sol·licita i que l’Institut no ha rebut 
cap altra subvenció per al mateix objectiu. A més a més, adjunten una còpia dels bitllets de 
tren on hi consta el preu dels viatges d’anada i tornada Alacant – Girona. 

 
3. En data 10 de maig de 2018 la regidora de Compromís Nacional i Internacional ha emès 
una proposta de concessió d’una subvenció per import de 94,60 euros a favor de l’Institut 
de Celrà per sufragar la despesa relativa al desplaçament en tren de la persona convidada. 

 
4. 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), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 



 

  
 

 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
94,60 euros a favor de l'Institut de Celrà, amb NIF: (…) i domicili a Av. Països Catalans, s/n 
de Celrà, per tal de sufragar la despesa derivada del desplaçament en tren de la persona 
convidada a l’acte de presentació de l’experiència d’ajuda als refugiats de Ceuta per part 
d’un grup d’alumnes de l’Institut de Celrà, tal i com s’ha indicat en la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Segon. Aquest import ha d’anar a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 
22699 “Activitats cooperació” del pressupost de la corporació per a l’exercici 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. 

 
En matèria de personal 
 
10. Aprovació de les bases i convocatòria del procediment per a la creació d’una borsa de 
treball d’educadors/es de les escoles bressol municipals (expedient X439/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà crear una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
2. Ha 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 Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens 
locals, Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública i el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria pública que ha de regir el procediment per a la 
creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de les 
escoles bressol municipals. 
 
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC, en el tauler d’anuncis 
de la corporació i a l’etauler.  



 

  
 

 

11. Aprovació de les bases que ha de regir la convocatòria per a la selecció d’un 
peó de manteniment (expedient X426/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà cobrir una plaça de peó de manteniment, que 
quedarà vacant per jubilació. 
 
2. Ha emès informe l’encarregada de l’EDAR, mitjançant el qual es posa de manifest la 
necessitat de cobrir aquesta plaça. 
 
3. Ha 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 que ha de regir el procediment per a la selecció, 
mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’una plaça de peó de manteniment, per a la 
contractació laboral temporal. 
  
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el qual es publicarà íntegrament, un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC, en 
el tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de la Corporació.  

 
 
12. Retribucions complementàries. (Exped. X25/2018) 
 

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. 
 
La Sra. (…) 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. 
 
El Sr. (…) ha realitzat 20 hores extraordinàries per a finalitzar la primera part de la nova 
pàgina web de Celrà, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 



 

  
 

 

proposant el pagament de 371,40 euros en concepte d’hores extraordinàries, 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 66,35 
euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha d’abonar en 
la nòmina del mes de maig de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” 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 de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de maig 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 
371,40 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de maig de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 65.4910.15100 ‘gratificacions 
personal soc. de la informació’ del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
13. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
14. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
15. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 20:10 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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