
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 16/2018 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 18 de setembre de 2018 
Horari: de 9:30 hores a 10:50 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9:30 hores del dia 18 de setembre 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 
 
 
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 
4 de setembre de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 de 
setembre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2.- Llicència de segregació de la finca (Local 1) a la planta baixa de l’edifici del 
carrer Bòbiles, 14-16. (expedient X709/2018) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 4 d’abril de 2006, registre sortida municipal 679, es notifica a l’empresa OBRES 
I PROMOCIONS PONS SA que s’atorga llicència d’obres major per a la construcció de la 
Fase 1 d’un edifici plurifamiliar de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis. La Fase 1 
de l’edifici preveia 12 habitatges, 11 aparcaments i 3 locals comercials. 
 
2.- En data 5 de desembre de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern Local, s’atorga 
llicència de parcel·lació de la finca 4886 en dues finques resultants. 
 



 

  
 

 

3.- En data 7 de febrer de 2017, mitjançant acord de Junta de Govern Local s’atorga la 
modificació de llicència urbanística de l’edifici plurifamiliar de 12 habitatges, 12 places 
d’aparcament, 1 local i 8 trasters i modificació del pendent de la coberta del 24% al 30% , 
per l’edifici situat al carrer de les Bòbiles núm. 14-16 de Celrà. 
 
4.- En data 31 d’octubre el 2017 es dona per complimentat el tràmit de comunicació prèvia 
de primera ocupació de l’escala A corresponent a 6 habitatges de l’edifici situat al carrer de 
les Bòbiles número 14. 
 
5.- En data 4 de juliol de 2017 es dona per complimentat el tràmit de comunicació prèvia 
de primera ocupació de l’escala B corresponent a 6 habitatges, 12 places d’aparcament, 8 
trasters i 1 local. 
 
6.- En data 23 de juliol de 2018, registre d’entrada E2018003945, la Sra. (…) en 
representació de l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA, presenta sol·licitud de 
llicència de parcel·lació del local de planta baixa. 
 
7.- L’arquitecta municipal ha emès l’informe que es transcriu tot seguit: 

“(..) 
 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta de d’una parcel·la cadastral amb referència (…) de 518m2 de superfície, 
amb una edificació existent. 
En data 5 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local atorga llicència de 
parcel·lació de la finca registral (…) del Registre de la Propietat número 3 de 
Girona. Segons la nota simple registral la superfície de la finca és de 980 m2. 
Les parcel·les resultants van ser: 
Finca A de 462 m2 i la finca B de 518 m2 que és on es troba situat l’edifici. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 

• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de 
novembre de 1998. 

• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 27 de juliol de 2006. 

• Modificació número 5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 29 de juny de 2006. 

• Modificació número 11 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 15 de juliol de 2009. 

 
 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
Qualificació del sòl: Zona 4c – Zona de cases en filera plurifamiliars 
 
Paràmetres d’ordenació i d’aplicació: 
 
El local es troba situat en clau 4c segons la modificació 11 del PGOU de Celrà, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 
15 de juliol de 2009. El qual concreta: 
 
Subzona Cases en filera plurifamiliars (clau 4c):  
 
Ordenació: alineada al vial. 
Front mínim de parcel·la: 24 m. 
Parcel·la mínima: 336 m2. 



 

  
 

 

Fondària edificable: 14 m. 
Densitat: un habitatge per 100 m2. 
Ocupació: segons plànols d’ordenació. 
Planta baixa: d'acord amb l'art. 41. 
Alçada Reguladora: 12,70 m. 
Separacions:  a carrer: alineada a vial 
Tanques: d'acord art. 40.3. 
Accés a l'edifici: un per fracció de parcel·la. 
Nombre màxim de plantes: PB+3PP 
 
Usos admesos planta soterrani: aparcament, serveis tècnics edifici. 
Usos admesos planta baixa: habitatge, hoteler, comercial, oficina, recreatiu, 
sanitari, soci-cultural, assistencial, sanitari. 
Usos admesos plantes pis: habitatge. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació de la qual es disposa, la finca objecte de la segregació és 
la següent: 
 
Finca inicial: 
 
Finca inicial 6996: finca existent es troba en clau 4c – Zona de cases en filera 
plurifamiliars. “URBANA: ENTITAT NÚMERO 2 de l’edifici plurifamiliar al carrer de 
les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà. LOCAL número 1 situat 
en planta baixa. Té una superfície útil de tres-cents quaranta-tres metres setze 
decímetres quadrats. El seu accés s’efectua directament des del carrer. 
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i els nuclis de comunicació escala d’accés al soterrani; Sud, finca de 
l’Ajuntament de Celrà i resta de la finca solar; Est, carrer d’Alau i Oest, mitjançant 
la rampa d’accés al soterrani, finca de l’Ajuntament de Celrà.” 
 
Es proposa la segregació de la finca inicial en tres finques resultants: 
 
Finca 1: “URBANA: ENTITAT NÚMERO DOS-A de l’edifici plurifamiliar al carrer de 
les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà.  
LOCAL número 1 situat en planta baixa. Té una superfície útil de 102,92 m2 i 
construïda de 117,81 m2. El seu accés s’efectua directament des del carrer.  
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i el nucli de comunicació del c. De les Bòbiles nº16 i l’escala d’accés 
al soterrani; Sud, local dos de la mateixa planta i finca d’Obres i Promocions Pons 
SA; Est, carrer d’Alau i local dos de la mateixa planta i Oest, nucli de comunicació 
del c. De les Bòbiles nº16 i l’escala d’accés al soterrani i el local número tres de la 
mateixa entitat ú. 
 
Finca 2: “URBANA: ENTITAT NÚMERO DOS-B de l’edifici plurifamiliar al carrer de 
les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà.  
LOCAL número 3 situat en planta baixa. Té una superfície útil de 53,45 m2 i 
construïda de 57,65 m2. El seu accés s’efectua directament des del carrer.  
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i el nucli de comunicació del c. De les Bòbiles nº16 (concretament per 
la zona de comptadors de serveis); Sud, finca de l’Ajuntament; Est, nucli de 
comunicació del c. De les Bòbiles nº16 i zona de comptadors de serveis i el local 
número 1 de la mateixa entitat número ú; i Oest, local quatre ó resta de l’entitat 
número ú. 
 
Finca Resta de Matriu: “URBANA: ENTITAT NÚMERO DOS de l’edifici plurifamiliar 
al carrer de les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà.  



 

  
 

 

LOCAL número 4 situat en planta baixa. Té una superfície útil de 183,89 m2 i 
construïda de 195,99 m2. El seu accés s’efectua directament des del carrer.  
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i el nucli de comunicació del nº14 del c. de les Bòbiles i zona de 
comptadors de serveis; Sud, finca de l’Ajuntament de Celrà i la rampa d’accés al 
soterrani; Est, l’esmentat nucli de comunicació i el local número tres de la mateixa 
entitat número ú; i Oest, l’esmentat nucli de comunicació i la zona de comptadors 
de serveis i la rampa d’accés al soterrani. 
 
Es tracta d’una segregació urbanística. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
Sinforme favorable sobre la segregació de la finca 6996, situada a la planta baixa 
de l’edifici situat al carrer de les Bòbiles núm. 14-16 de Celrà, en tres finques 
resultants. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. “ 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
 
2.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
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. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA amb DNI núm. (…)llicència 
de parcel·lació de la finca 6996 situat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Bòbiles 
núm. 14-16 de Celrà, en tres finques resultants, en els termes indicats en la part expositiva 
d’aquest acord, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament. 
 

Finca 1: “URBANA: ENTITAT NÚMERO DOS-A de l’edifici plurifamiliar al carrer de 
les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà.  
LOCAL número 1 situat en planta baixa. Té una superfície útil de 102,92 m2 i 
construïda de 117,81 m2. El seu accés s’efectua directament des del carrer.  
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i el nucli de comunicació del c. De les Bòbiles nº16 i l’escala d’accés 
al soterrani; Sud, local dos de la mateixa planta i finca d’Obres i Promocions Pons 
SA; Est, carrer d’Alau i local dos de la mateixa planta i Oest, nucli de comunicació 
del c. De les Bòbiles nº16 i l’escala d’accés al soterrani i el local número tres de la 
mateixa entitat ú. 
 
Finca 2: “URBANA: ENTITAT NÚMERO DOS-B de l’edifici plurifamiliar al carrer de 
les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà.  
LOCAL número 3 situat en planta baixa. Té una superfície útil de 53,45 m2 i 
construïda de 57,65 m2. El seu accés s’efectua directament des del carrer.  
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i el nucli de comunicació del c. De les Bòbiles nº16 (concretament per 
la zona de comptadors de serveis); Sud, finca de l’Ajuntament; Est, nucli de 



 

  
 

 

comunicació del c. De les Bòbiles nº16 i zona de comptadors de serveis i el local 
número 1 de la mateixa entitat número ú; i Oest, local quatre ó resta de l’entitat 
número ú. 
 
Finca Resta de Matriu: “URBANA: ENTITAT NÚMERO DOS de l’edifici plurifamiliar 
al carrer de les Bòbiles número 14 -escala A- i 16 –escala B- de Celrà.  
LOCAL número 4 situat en planta baixa. Té una superfície útil de 183,89 m2 i 
construïda de 195,99 m2. El seu accés s’efectua directament des del carrer.  
CONFRONTAMENTS: davant Nord, prenent com a tal el carrer de la seva situació, 
amb el carrer i el nucli de comunicació del nº14 del c. de les Bòbiles i zona de 
comptadors de serveis; Sud, finca de l’Ajuntament de Celrà i la rampa d’accés al 
soterrani; Est, l’esmentat nucli de comunicació i el local número tres de la mateixa 
entitat número ú; i Oest, l’esmentat nucli de comunicació i la zona de comptadors 
de serveis i la rampa d’accés al soterrani. 

 
S’incorpora, com a annex, una còpia del plànol parcel·lari corresponent, de conformitat 
amb el que disposa l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 175,00 € 
 
Tercer.-  Se li comunica, que de conformitat amb l’article 13.2 del  Reial Decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei del Cadastre Immobiliari, 
com a titular cadastral està subjecte a la obligació de formalitzar la declaració corresponent 
per tal d’incorporar en el cadastre immobiliari la present alteració de l’immoble. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord a l’empresa OBRES I PROMOCIONS PONS SA. 

 
 
3.- Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària titular urbanització del Parc Cors 
Guinard (expedient X670/18) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol de 2018, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Projecte d’urbanització del Parc Cors-
Guinard, redactat pels arquitectes Srs. Albert Jané Planelles i Bernat Llauradó Auquer, amb 
un pressupost total d’execució per contracte de 150.390,77 Euros, IVA exclòs (181.972,83 
Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
número 141 de 20 de juliol de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7668 de 20 de juliol de 2018, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la 
corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des 
de l’última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 



 

  
 

 

  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat Projecte 
d’urbanització del Parc Cors-Guinard, redactat pels arquitectes Srs. Albert Jané Planelles i 
Bernat Llauradó Auquer, amb un pressupost total d’execució per contracte de 150.390,77 
Euros, IVA exclòs (181.972,83 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
4.- Adjudicació de diversos contractes menors de serveis de diferents disciplines de 
l’escola municipal de dansa per al curs 2018-19 (expedient x802/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’òrgan de contractació, un cop confirmat el nombre mínim d’assistència a les diferents 
disciplines, proposa l’adjudicació dels contractes menors de serveis per a la realització de 
classes de les altres disciplines entorn al cos i al moviment a l’Escola Municipal de Dansa de 
Celrà que complementen els serveis que s’ofereixen des de l’EMDC durant el curs 2018-19, 
a favor dels/les professionals que s’indiquen a continuació, i 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: 
 
Nom Associació Cultural 

Estampades 
(…) Associació 

Contaminando Sonrisas 
NIF (…) (…) (…) 
Disciplina Dansa Aèria AfroYin i dansa 

africana 
Tècniques de circ 

Període 25/9/18 a 19/6/19 24/9/18 a 17/6/19 24/9/18 a 17/6/19 
Import (IVA exclòs) 4.855,00€ 5.054,00€ 4.860,00€ 
 
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 d’aquests contractes és de serveis. 
 
2. Els contractes tenen la consideració de menors, 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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de DANSA 
AÈRIA, a favor de  l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ESTAMPADES amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificacions al C/Sant Daniel, 13 esq. 17007 Girona, amb un cost total de 4.855,00 
euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la Directora de l’Escola Municipal 
de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el tríptic/pàgina web on 
s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel curs 2018-2019. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina d’AFROYIN 
i DANSA AFRICANA, a favor de (…) amb NIF (…) i domicili a efectes de notificacions al (…), 
amb un cost total de 5.054,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la 
Directora de l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari 
publicat en el tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de 
Dansa de Celrà pel curs  2018-2019. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de la disciplina de  
TÈCNIQUES DE CIRC, a favor de l’ASSOCIACIÓ CONTAMINANDO SONRISAS amb NIF (…) i 
domicili a efectes de notificacions al c/Emili Grahit, 21, 9è-2n 17002 Girona, amb un cost 
total de 4.860,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la Directora de 
l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el 
tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel 
curs  2018-2019. 
 
Quart. Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran prèviament validades per la Directora-Gerent de l’Escola 
Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2018 i la que correspongui de l’exercici 2019. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 referència al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), directora de l’EMDC, que 
exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 



 

  
 

 

Desè. Notificar aquest acord a cada un dels interessats i comunicar als adjudicataris que 
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Onzè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
5.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis de teatre per a joves per al curs 18-19 
(expedient X685/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La tècnica de l’àrea joventut de l’Ajuntament de Celrà va emetre informe justificant el 
servei a contractar, consistent en una activitat de teatre juvenil durant el curs 2018-19. 
 
2. (…) ha presentat oferta econòmica per a la realització de l’ activitat de teatre juvenil 
durant el curs 2018-2019 per un import de 5.600,00€, IVA exempt.  
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
(…) i 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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa (…), amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació 
(…), el contracte menor de servei per a la dinamització de l’activitat de teatre juvenil, 
durant el curs 2018-2019, concretament, des del dia 4 d’octubre de 2018 al dia 30 de maig 
de 2018, per un import total de 5.600,00 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3371.22699 “serveis i activitats joventut”, del pressupost vigent de la corporació, i de 
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 



 

  
 

 

 
Tercer. 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. 
 
Quart. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la técnica de joventut, que exercirà les 
facultats de responsable del contracte. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte menor d’obres consistent en la instal·lació d’un dipòsit 
d’inèrcia per a la reforma de la producció de l’aigua calenta del Pavelló Esportiu de Celrà, 
fase 1 (expedient X2018/742). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’enginyer municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia per a la reforma de la producció de l’aigua calenta la 
pavelló esportiu de Celrà. 
 
Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals només una ha presentat la seva 
oferta econòmica: Instal·lacions Celrà, S.L. per import de 5.792,00 euros, IVA exclòs 
(7.008,32 euros, IVA inclòs). 
 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Instal·lacions 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 la instal·lació d’un dipòsit d’inèrcia per 
a la reforma de la producció de l’aigua calenta la pavelló esportiu de Celrà a favor de 
l’empresa Instal·lacions Celrà, S.L., amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Ronda de 
Baix, 15 de Celrà 17460, per un import de 5.792,00 euros, IVA exclòs (7.008,32 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica. 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 5 d’octubre de 
2018. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 
‘Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatges’ 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 del Sr. (…), enginyer municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord 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 d’un contracte menor d’obres consistent en la instal·lació de dues cortines 
divisòries motoritzades al pavelló esportiu de Celrà (expedient X2018/743). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’enginyer municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
instal·lació d’unes cortines separadores motoritzades al pavelló esportiu de Celrà. 
 
Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals només una ha presentat la seva 
oferta econòmica: Talleres Palautordera, S.A. per import de 16.716,00 euros, IVA exclòs 
(20.226,36 euros, IVA inclòs). 
 



 

  
 

 

L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Talleres Palautordera, S.A., 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 la instal·lació d’unes cortines 
separadores motoritzades al pavelló esportiu de Celrà a favor de l’empresa Talleres 
Palautordera, S.A., amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Font de Bocs, 2 de Celrà 
17460, per un import de 16.716,00 euros, IVA exclòs (20.226,36 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta econòmica. 
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 5 de novembre 
de 2018. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.3421.62500 
‘Cortines separadores pavelló poliesportiu’ 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 del Sr. (…), enginyer municipal, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 



 

  
 

 

 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord 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. Adjudicació del contracte d’obres de pavimentació del carrer Ter i carrer Nòria 
(Expedient X717/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1.-  Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 3 d’agost de 2018, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per a la pavimentació del carrer Ter i carrer Nòria, per un import de 
83.243,64 Euros, IVA inclòs (68.796,40 Euros, IVA exclòs), es va aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest 
contracte. 
 
2.- L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte es 
va publicar en el perfil del contractant i en el tauler d’anuncis de la corporació el dia 7 d’agost 
de 2018. 
 
3.- D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació, la data límit de presentació de proposicions era el dia 30 d’agost de 2018, i indicant-
se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 3 de setembre de 2018. 

 
4.- Han presentat oferta els licitadors següents:  

    Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Número Data 
CONSTRUCCIONS FUSTE SA E2018004398 29/08/2018 
AGUSTÍ Y MASOLIVER SA (AMSA) E2018004410 30/08/2018 
CONSTRUCCIONS RUBAU SA E2018004415 30/08/2018 
SALVADOR SERRA S.A. E2018004426 30/08/2018 
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL E2018004435 30/08/2018 

 
5.- En data 3 de setembre de 2018 la Mesa de contractació es va reunir per obrir l’únic sobre 
presentat pels licitadors. Un cop revisada aquesta documentació, la valoració de les empreses 
és la següent: 
 

Licitador/a 

Import  
oferta 

econòmica IVA 

Import 
oferta 

econòmica 

puntuació 
oferta 

econòmica 
classificació 

ofertes 
 (IVA exclòs)  (IVA 

inclòs) 25 punts 

CONSTRUCCIONS FUSTE SA 68.452,42 € 14.375,01 € 82.827,43 € 23,9950 5 

AGUSTÍ Y MASOLIVER SA (AMSA) 68.200,00 € 14.322,00 € 82.522,00 € 24,0838 3 

CONSTRUCCIONS RUBAU SA 65.700,56 € 13.797,12 € 79.497,68 € 25,0000 1 

SALVADOR SERRA S.A. 68.450,00 € 14.374,50 € 82.824,50 € 23,9958 4 
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 
SL 66.550,00 € 13.975,50 € 80.525,50 € 24,6809 2 

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

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
 



 

  
 

 

1. CONSTRUCCIONES RUBAU SA. 
2. EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 
3. AGUSTÍ Y MASOLIVER SA (AMSA) 
4. SALVADOR SERRA S.A. 
5. CONSTRUCCIONS FUSTE SA 

 
2. Sol·licitar al licitador classificat en primer lloc perquè, en el termini de set 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. 

 
6. El dia 5 de setembre de 2018, registre de sortida municipal número 2015, es va requerir la 
documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Construccions Rubau, S.A., 
empresa classificada en primer lloc, indicant-li que havia de presentar aquesta documentació 
en el termini de 7 dies hàbils per tal de procedir a l’adjudicació. Notificació rebuda per 
l’empresa el mateix dia 5 de setembre de 2018. 
 
7. En data 7 de setembre de 2018, registre d’entrada municipal número 4613, l’empresa 
presenta documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la garantia definitiva 
per import de 3.285,03€ mitjançant un aval formalitzat amb Bankia.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats o 
licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix en 
la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en virtut 
del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic.  
 
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. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 346 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, mitjançant la qual 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, i la 
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
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. 
 
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 Pavimentació del carrer Ter i carrer 
Nòria a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES RUBAU, SA amb domicili al C/Pont Major, s/n 
de Girona (17007) i amb CIF (…) per un import de 65.700,56€, IVA exclòs (79.497,68€, IVA 
inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, per la memòria tècnica 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 
21.1532.61981 Pavimentació trams carrer Ter i carrer Nòria del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Construcciones Rubau, S.A., 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 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
9. Retribucions complementàries (expedient X25/2018). 
 

1.- Les Sres. (…) i (…) van realitzar diverses tasques fora de la seva jornada laboral 
durant el mes de juliol per a l’organització del casalet d’estiu de les escoles bressol 
municipals, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 376,47 euros per a la Sra. (…) i de 56,07 euros per a la 
Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, el qual consta en l’expedient. 
 
2.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 13 
hores extraordinàries per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives durant el mes 
de juliol de 2018, per la qual cosa el regidor de règim interior ha emès proposta per 
al pagament a favor d’ell de la quantitat de 307,71 euros en concepte de 
gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
376,47 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s'ha d'abonar en la nòmina del mes de setembre de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 76.3211.15100 gratificacions 
personal escoles bressol del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
56,07 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s'ha d'abonar en la nòmina del mes de setembre de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 76.3211.15100 gratificacions 
personal escoles bressol del pressupost 2018 de la Corporació.  
 



 

  
 

 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
307,71 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de setembre de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
10. Pròrroga del conveni amb el Departament d’ensenyament per al Projecte 
Atenció a la diversitat, Aula empresa (expedient X258/16). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 8 de maig de 2007 es va 
aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Celrà per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació 
secundària de segon cicle de l’ESO de l’Institut de Celrà. Aquesta col·laboració s’ha estat 
duent a terme durant els darrers cursos escolars. 
 
L’Institut de Celrà ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc de les 
mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Projecte Atenció a la Diversitat, 
Aula Empresa. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer 
i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen 
d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva 
inclusió escolar, social i laboral. 
 
L’Ajuntament de Celrà és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 
problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a 
donar suport a l’institut de Celrà col·laborant en el projecte Atenció a la diversitat, per tal 
de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. L'Ajuntament de Celrà disposa 
de recursos educatius per a col·laborar i completar la formació d’aquests alumnes a fi i 
efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la 
realitat del municipi. 
 
Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Celrà consideren positiu 
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà formalitzar un nou conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament on s’estableixen les condicions i compromisos de les parts per 
a portar a terme el projecte atenció a la diversitat, aula empresa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, els centres docents podran desplegar 
mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes 
mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a 
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. 
Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum d’acord 
amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.  
 
2. L’article 18.7 del mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens local si altres institucions per a la realització 
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o 



 

  
 

 

extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació 
laboral o professional. 
 
3.  Per tot l’exposat, i en virtut del que disposen els articles 303 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Registre d’Obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 
 
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 el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Celrà per al 
projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures específiques 
d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria del municipi, que 
s’adjunta com a annex a aquest acord.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
11. Aprovació dels convenis de pràctiques amb l’institut de Celrà - projecte singular Curs 
2018-19 (expedient X805/2018). 
 

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

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

PERÍODE 
PRÀCTIQUES HORARI 

1 (…) (…) La Nau hostaleria 
Celrà, S.L. 

20/09/2018 a 
12/6/19 

Dimecres, dijous i 
divendres de 9.30 a 

14.30h 

2 (…) (…) Alau Food, S.L. 20/9/18 a 
12/6/19 

Dimecres, dijous i 
divendres de 10.00 

a 15.00h 

3 (…) (…) Ajuntament de Celrà 20/9/18 a 
12/6/19 

Dimecres, dijous i 
divendres de 9.00 a 

13.00h 

4 (…) (…) Falk & Ross Group 
Spain, S.L.U. 

20/9/18 a 
12/6/19 

Dimecres, dijous i 
divendres de 9.00 a 

14.00h 

5 (…) (…) Bo i sa servei d’àpats, 
S.L. 

20/9/18 a 
12/6/19 

Dimecres, dijous i 
divendres de 9.00 a 

14.00h 
 



 

  
 

 

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

 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

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

 
 
12. Altres assumptes de caràcter urgent.  
 
No s’escau. 
 
13. Comunicacions i informacions. 
 
La Secretària informa dels diferents assumptes inclosos en l’ordre del dia del Ple ordinari, 
que es celebrarà a l’endemà ( dimecres 19 de setembre). 
 
14. Precs i preguntes. 

 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 10:50 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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