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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 20/2018 
Caràcter:  ordinari 
Convocatòria: primera 
Dia: 20 de novembre 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 novembre 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 oient la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora delegada 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 novembre de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 6 de 
novembre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
En matèria d’urbanisme. 
 
2. Llicència de parcel·lació de la finques registrals 68 i 489 ( Exp.x618/18) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 20 de juny de 2018, registre d’entrada E2018003253, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), sol·licita llicència urbanística per a segregació i agrupació 
de les finques registrals 68 i 489 situades al carrer Major número 28 de Celrà. 
 

2. En data 5 de juliol de 2018,  registre de sortida S2018001676, es notifica al Sr. 
(...) que falta aportar documentació per poder informar l’expedient. 
 

3. En data 19 de novembre de 2018, registre d’entrada E2018006265, el Sr. (...), en 



 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

representació del Sr. (...), presenta documentació complementària. 
 

4. L’arquitecta municipal en data 19 de novembre de 2018, ha emès l’informe que es 
transcriu tot seguit: 
 
“ (...) 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta de la parcel·la cadastral amb referència (...) de 2.255 m2. 
 
Es tracta de les finques registrals següents: 
 
- Finca 68, inscrita al tom 70, llibre 2 i foli 78 del Registre de la Propietat número 3 
de Girona. 
S’aporta còpia de la nota simple registral. Segons nota simple registral la superfície 
de la parcel·la és de 341,55m2. 
 
- Finca 489, inscrita al tom 465, llibre 15 i foli 18 del Registre de la Propietat 
número 3 de Girona. 
S’aporta còpia de la nota simple registral. Segons nota simple registral la superfície 
de la parcel·la és de 286m2. 
 
 
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. 

 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona 1a – Zona de nucli antic intensiu 
 
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 
 
Subzona Nucli antic intensiu (clau 1a):  
 
Ordenació : alineada al vial. 
Densitat: Per a la subzona 1a) la densitat màxima serà d’un habitatge cada 150 m2 
de sostre sobre rasant destinat a aquest ús.  
Edificabilitat neta: la resultant d’aplicar els paràmetres d’ocupació i condicions 
d’edificació previstos en els plànols d’ordenació. 
Front mínim de parcel·la: 6 m o l’existent abans de 1978. 
Parcel·la mínima 150 m2 o l’existent abans de 1978. 
Fondària edificable: la indicada en els plànols d’ordenació. 
- Alçada reguladora: 
 En edificació de PB+2 : 9,50 m 
Ocupació: segons plànols d’ordenació. 
- Aparcament: per a subzona 1a s’eximeix de la dotació obligatòria de places 
d’aparcament pels habitatges existents. En el cas d’edificis de nova construcció, i 
obres de rehabilitació i ampliació que suposin un increment del nombre 
d’habitatges existents, serà obligatori dotar com a mínim de dos places per cada 
nou habitatge. 
 
Qualificació del sòl: Sistema E – Sistema Equipaments 
 
Es demana una segregació i agregació de dues finques. 
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D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació presentada corresponent al projecte de parcel·lació de 
dues finques urbanes signat per l’arquitecte (...), on la parcel·lació urbanística és la 
següent: 
 
Finques inicials: 
 

- Finca inicial 68: i queda descrita de la següent manera: “Casa de baixos i 
dos pisos, situada en el poble de Celrà, carrer Major senyalada amb el 
número 1, de cabuda el seu solar, seixanta-vuit metres, cinc decímetres 
trenta-cinc centímetres quadrats i un hort annex unit a la casa, de cabuda 
dues àrees, setanta-tres centiàrees, llinda en conjunt per el front, nord amb 
el citat carrer; per la dreta est, amb casa anomenada Cortey, pròpia de 
(...); per l’esquerra oest, amb (...) y por l’esquena sud, amb (...). 

REFERÈNCIA CADASTRAL: (...). 
Segons plànol adjunt la superfície real de la finca és de 394,18 m2. 
La finca 68 consta inscrita registralment a nom de (...). 

 
- Finca inicial 489 i queda descrita de la següent manera: “Urbana: una casa 

situada al carrer de l’Alau del poble de Celrà, senyalada de número dos, 
procedent del Cabildo de la Catedral d’aquesta ciutat, mesura un solar de 
cent vuitanta-dos metres quadrats i un pati al mig que mesura cent quatre 
metres quadrats; aquesta casa en part solament es composa de planta 
baixa i primer pis i una petita part amb segon pis; presenta el total de 
l’obra un regular estat de solidesa; que llinda de conjunt: al front, amb el 
carrer de l’Alau; a l’esquena, amb els hereus de (...), a la dreta, amb (...) i 
a l’esquerra, amb el carrer Major. 

REFERÈNCIA CADASTRAL: (...). 
Segons plànol adjunt la superfície real de la finca és de 205,90 m2. 
La finca 489 consta inscrita registralment a nom de (...). 

 
El projecte proposa la parcel·lació de les finques inicials en dues finques resultants: 
 

- FINCA A’: “Casa de baixos i dos pisos i sala annexa, situada en el poble de 
Celrà, carrer Major senyalada amb el número 26 i 28, de cabuda el seu 
solar, quatre-cents quaranta-nou metres, set decímetres set centímetres 
quadrats (449,77 m2), llinda en conjunt per el front, nord amb el citat 
carrer; per la dreta est, amb casa anomenada Cortey, pròpia de (...); per 
l’esquerra oest, amb (...) y por l’esquena sud, amb (...) i finca que se 
segrega. 

- FINCA B’: “Urbana: una casa situada al carrer Doctor Romagós (abans de 
l’Alau) del poble de Celrà, senyalada de número dos i quatre, procedent del 
Cabildo de la Catedral d’aquesta ciutat, mesura un solar de cent cinquanta 
metres tres decímetres un centímetre quadrats (150,31 m2); aquesta casa 
es composa de planta baixa i dues plantes pis; presenta el total de l’obra 
un regular estat de solidesa; que llinda de conjunt: al front, amb el carrer 
Doctor Romagós; a l’esquena, amb els hereus de (...), a la dreta, amb (...) 
i a l’esquerra, amb finca que se segrega. 

 
Es tracta d’una parcel·lació urbanística. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S’informa favorable sobre la parcel·lació urbanística de les finques 68 i 489 
situades al carrer Major 26-28 i carrer Doctor Romagós 2-4 de Celrà. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. “ 
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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.- Concedir al Sr. (...) amb DNI núm. (...) llicència urbanística de parcel·lació de les 
finques registrals 68 i 489, en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord, 
d'acord amb el projecte de parcel·lació presentat i que queda  incorporat a la llicència 
urbanística com a condició material de la mateixa, i amb el següent contingut: 
 
FINCA A’: “Casa de baixos i dos pisos i sala annexa, situada en el poble de Celrà, carrer 

Major senyalada amb el número 26 i 28, de cabuda el seu solar, quatre-cents 
quaranta-nou metres, set decímetres set centímetres quadrats (449,77 m2), llinda en 
conjunt per el front, nord amb el citat carrer; per la dreta est, amb casa anomenada 
Cortey, pròpia de (...); per l’esquerra oest, amb (...) y por l’esquena sud, amb (...) i 
finca que se segrega. 

 
FINCA B’: “Urbana: una casa situada al carrer Doctor Romagós (abans de l’Alau) del poble 

de Celrà, senyalada de número dos i quatre, procedent del Cabildo de la Catedral 
d’aquesta ciutat, mesura un solar de cent cinquanta metres tres decímetres un 
centímetre quadrats (150,31 m2); aquesta casa es composa de planta baixa i dues 
plantes pis; presenta el total de l’obra un regular estat de solidesa; que llinda de 
conjunt: al front, amb el carrer Doctor Romagós; a l’esquena, amb els hereus de (...), 
a la dreta, amb (...) i a l’esquerra, amb finca que se segrega. 

 
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), per import de 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 al Sr. (...). 

 
En matèria de contractació administrativa i patrimoni 
 
3. Ratificació del decret d’alcaldia 840/18, relatiu a l’adjudicació d’un contracte 
menor de subministrament per a l’adquisició de dos radars de trànsit (Exp. 
X929/18). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 840/2018, de data 14 de novembre de 2018, es resol el que 
es transcriu íntegrament a continuació: 
 



 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 d’octubre el gestor de l’àrea de serveis públics ha emès informe 
justificant el subministrament a contractar, i que és la compra de dos radars, un 
d’alimentació elèctrica i l’altre d’alimentació solar, per tal que els usuaris respectin la 
velocitat marcada a la Ctra. de Palamós. 

 
2. Es varen sol·licitar pressupostos a l’empreses, havent-se rebut les ofertes 

següents:  
 

 LACROIX 
SEÑALIZACIONES, SA 

DISTRIBUCIONS LYF 
VIC, SL 

Import radar  alimentació 
solar (IVA exclós) 3.378,94 € - 

Import radar  alimentació 
Elèctrica ( IVA exclós) 2.687,44 € 2.715,98 € 

 
3. En data 7 de novembre 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 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. 
 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa LACROIX SEÑALIZACIONES, SA amb NIF (...) i 
amb domicili a efectes de notificació a l’Av. Olof Palme, 20 6è 1a -08840 Viladecans-, el 
contracte menor de subministrament per a l’adquisició de dos radars, un d’alimentació 
elèctrica per import de 3.378,94, IVA exclòs, i l’altre d’alimentació solar, per un import 
de 2.687,44 euros, IVA exclòs, resultant un import total de 6.066.38 euros, IVA exclòs 
(7.340, 32 euros, IVA inclòs) de conformitat amb les ofertes presentades. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
90.1330.62300 “adquisició radars”, 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 
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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 gestor de serveis públics , que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte de la present resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
corporació. 
 
Novè.  Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local. 

  
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 aquests antecedents aprova per unanimitat l’adopció del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 840/2018, de data 14 de novembre de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
 

 
4. Ratificació del decret d’alcaldia 851/18, relatiu a l’adjudicació d’un contracte 
menor d’obres per a la reforma de la coberta oest de la Torre Desvern de Celrà 
(Exp. X914/18). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 851/2018, de data 12 de novembre de 2018, es resol el que 
es transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent 
en la reforma de la coberta oest de la Torre Desvern de Celrà.  
 
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals una ha presentat la 
seva oferta económica: Construccions Teixidor Pagès SL per import de 37.980,00 
euros, IVA exclòs (45.955,80 euros, IVA inclòs) i l’empresa Obres i Construccions 
Joan Fusté SL per import de 38.708,56 euros, IVA exclòs (46.837,36 euros, IVA 
inclòs) 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a 
favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès SL,  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. 
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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. 
 
Per tot l’exposat; 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la reforma de la coberta oest 
de la Torre Desvern de Celrà, a favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès 
SL, amb domicili al carrer Vell núm. 20, 17120 La Pera i amb CIF (...), per un 
import de 37.980,00 euros, IVA exclòs (45.955,80 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. Les obres han d’estar acabades abans del dia 
31 de gener de 2019. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
30.3360.68200 “Rehabilitació patrimoni cultural” del pressupost de la corporació 
per a l’exercici 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 aquesta resolució a l’adjudicatari i comunicar-li que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte de la resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 
Novè.- Ratificar aquesta resolució a la pròxima Junta de Govern Local. 
  

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 aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 851/2018, de data 12 de novembre de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
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5. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per revestiment de formigó d’una 
part del rec de la Llofira - Pla de Celrà (Exp.x1008/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en 
resoldre el desguàs de les aigües pluvials en períodes de fortes pluges al rec de la Llofira.  
 
2. El Sr. J.F.B. ha presentat la seva oferta econòmica per import de 6.896,40 euros, IVA 
exclòs (8.344,64 euros, IVA inclòs). 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Sr. J.F.B.,  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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a resoldre el desguàs de les aigües 
pluvials en períodes de fortes pluges al rec de la Llofira a favor del Sr. J.F.B., per un import 
de 6.896,40 euros, IVA exclòs (8.344,64 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada i amb el condicionant de què l’obra estigui acabada abans del dia 31 de 
desembre de 2018. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61982 
“Revestiment de formigó llera Ter” 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 
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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 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. 

 
 
6. Contracte menor subministrament de material per a instal·lacions esportives. 
(Exp. X1017/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 15 de novembre el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar. 
 
2. Es van convidar a les empreses Gersal, SA, Saltoki Girona, SA i Grupo Electro Stocks, 
SLU, perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les que han presentat les 
següents: 
 

Empresa Import (IVA exclòs) Import (IVA inclòs) 
GERSAL, SA 6.151,87 € 7.443,76 € 
SALTOKI GIRONA, SA 9.054,11 € 10.955,47 € 
GRUPO ELECTRO STOCKS, SLU 7.528,01 € 9.108,89 € 

 
3. En data 16 de novembre 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  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. 
 
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. 
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Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa GERSAL, SA, amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificació al C/ Costabona, 40 -17006 Girona-, el contracte menor de subministrament per 
a l’adquisició de divers material elèctric, per un import de 6.151,87 euros, IVA exclòs 
(7.443,76 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  del 
pressupost vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la 
Intervenció municipal: 
40.9331.6200   Millores instal·lacions esportives 
40.9330.62200  Adequació Camp de Futbol 
(RC: 220180013083) 
 
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 gestor de serveis públics, 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 d’obres per la pavimentació d’un tram del carrer Germans 
Sàbat (Exp. X862/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 2 d’octubre de 2018, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per a la pavimentació d’un tram del Carrer Germans Sàbat, per un 
import de 51.979,20 euros, IVA exclòs (62.894,83 Euros, IVA inclòs), 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 16 
d’octubre 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 5 de novembre de 2018, 
indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria avui dia 8 de novembre de 2018. 

 
4.- Han presentat oferta els licitadors següents:  
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            Registre d’entrada municipal 
Licitadors Registre Data 
Salvador Serra SA 5929 5/11/18 
Construcciones Rubau SA 5931 5/11/18 

 
5.- En data 8 de novembre de 2018 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre 
únic presentat pels licitadors. Un cop revisada aquesta documentació, la valoració de les 
empreses és la següent: 
 

Licitadors 

Import  
oferta €  

IVA 

Import 
oferta € puntuació 

oferta € 
classificació 
ofertes 

(IVA exclòs) (IVA inclòs) 25 punts 

Salvador Serra SA 50.210,00 10.544,10 60.754,10 24,59 2 
Construcciones Rubau 
SA 49.380,24 10.369,85 59.750,09 25,00 1 

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

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
 

 1.- Construccions Rubau, SA 
 2.- Salvador Serra, 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 d’aquest 
contracte. 

 
6. El dia 15 de novembre de 2018, registre de sortida municipal número S2018002687, 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 15 de novembre de 2018. 
 
7. En data 16 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal número E2018006244, 
l’empresa presenta documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la 
garantia definitiva per import de 2.469,01€ mitjançant un aval formalitzat amb BBVA.  
 
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. 
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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  d’un tram del 
carrer Germans Sabat a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS RUBAU, SA amb domicili al 
C/Pont Major, s/n de 17007-Girona i amb CIF (…) per un import de 49.380,24 euros, IVA 
exclòs (59.750,09 euros, 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 
21.1532.61980 pavimentació Carrer Germans Sàbat del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Construccions 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. 

 
 
En matèria d’hisenda 
 
8. Atorgament d’una subvenció per l’organització de l’Homenatge a la Vellesa 
2018 (Exp. X961/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 23 d’octubre de 2018, registre d’entrada municipal E2018005735,  l’Associació 
Casal de la Gent Gran Can Ponac, va sol·licitar una subvenció per import de 3.493,01 euros 
per tal sufragar part de les despeses ocasionades per la realització de la 40a edició de la 
Festa d’Homenatge a la Vellesa celebrada aquest any.  
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Juntament amb la sol·licitud, l'entitat aporta un certificat de la secretaria de l’entitat 
acreditatiu de la despesa derivada de l’organització de l’acte i no coberta amb altres 
ingressos i conforme la subvenció es destinarà íntegrament a sufragar aquesta despesa.  
Juntament amb el certificat, s’aporta el balanç econòmic detallat de la realització de la 
Festa, així com una còpia de les factures justificatives de la despesa efectuada. 
 
2. En data 8  de novembre de 2018 la regidora de Gent Gran ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 3.493,01 euros a favor de l'Associació Casal de la 
Gent Gran Can Ponac per tal sufragar la despesa derivada de l'organització de la Festa i no 
coberta amb altres ingressos. 
 
3. 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, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; 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 3.493,01 euros a favor de  l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb CIF (…) 
i amb domicili C/ La Fàbrica, 31 de Celrà i amb adreça electrònica a efectes de notificacions 
(…), amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de l’organització de la 40a edició de la  
Festa d’Homenatge a la Vellesa que s’ha celebrat el dia 14 d'octubre de 2018.  
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 74  3372  48001  
“Festa Homenatge a la Vellesa i Altres” del pressupost vigent 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 l’Àrea de Serveis Econòmics 
de la Corporació. 
  

        
9. Atorgament d’una subvenció per a col·laborar en el programa d’educació 
artística que s’imparteix a l’escola Aulet (Exp. X997/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Des de fa anys l'AMPA de l'escola l'Aulet finança el programa d'Educació Artística de 
l'escola que inclou el teatre i la plàstica i que s'integra en el currículum de  l'alumnat del 
centre. 
 
La despesa es deriva dels dos assessors que desenvolupen cada activitat: L'assessor de 
teatre és actor i realitza aproximadament 11 sessions per cada grup classe cada curs, 
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impartint classes d'interpretació, coneixement del cos, llenguatge visual, etc. per tal de 
preparar l'obra de teatre que casa grup representa un cop l'any. 
 
L'assessora de plàstica és llicenciada en Belles Arts i imparteix l'assignatura de plàstica a 
tots els grups, sempre amb el/la tutor/a a l'aula.  
 
2. Aquests dos professionals són directament contactats per l'AMPA de l'Aulet que 
n'assumeix la despesa gràcies a les quotes que paguen les famílies de l'escola que es fan 
sòcies de l'entitat. 
En els darrers anys, degut al contexts de crisi econòmica, algunes de les famílies del centre 
no podien assumir el cost de la quota de l'AMPA i l'associació va decidir disminuir l'import 
de la mateixa. 
Aquesta circumstància, sumada al fet que sempre hi ha un petit nombre de famílies que no 
es fan sòcies i no paguen la quota anual, fa que l'import que recapta l'AMPA no sigui 
suficient per cobrir la totalitat de la despesa derivada de la realització del projecte. 
 
3. En data 26 de setembre de 2018, registre municipal d'entrada 5037, l'AMPA de l'Aulet ha 
sol·licitat una subvenció a l'ajuntament de Celrà per tal de donar suport al programa 
d'educació Artística. 
 
4. En data 12 de novembre de 2018, el regidor d'educació ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 500 euros a favor de l'AMPA l'Aulet amb CIF (…) 
per tal d'ajudar a sufragar la despesa derivada de la contractació dels dos professionals que 
desenvolupen el programa d'Educació Artística de l'escola. 
 
5. 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  d'una subvenció per import 
de 500 € a favor de l’AMPA de l’Aulet de Celrà amb NIF (…), adreça Ctra. de Juià, 106 i 
adreça electrònica a efectes de notificacions (…) per tal ajudar a sufragar la despesa 
derivada de la contractació dels dos professionals que desenvolupen el programa 
d'Educació Artística de l'escola. 
 
Segon. Autoritzar l’abonament de la Subvenció en dos pagaments: 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 
de la subvenció concedida, corresponent a un import de 250 euros. 

• El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 

 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
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certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar els 
documents justificatius de la despesa realitzada. Tanmateix, s’hauran de presentar 
els contractes laborals i el justificant de l’alta a la Seguretat Social, en el cas que 
hagin patit modificacions respecte als que l’entitat ha presentat a l’Ajuntament  
l’any 2018. 
 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

 
3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 

l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

 
4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

 
5. L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 

tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

 
6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del 
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència 
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

 
Quart. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76 3231 48002  
“Aportació escola Aulet i AMPA Aulet” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
10. Atorgament de subvenció a favor de diverses entitats esportives (Exp. 
X408/18) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 8 de maig de 2018, el Ple va aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a entitats esportives de Celrà, temporada 2017-2018, acord que va ser 
exposat al públic mitjançant un anunci al BOP de Girona número 96 de data 18 de maig de 
2018, al DOGC núm. 7628 de 28 de maig de 2018, al tauler d’anuncis i a l’etauler de la 
pàgina web de la corporació. El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 
dia 15 d’octubre de 2018. 
 
2. Van presentar sol·licitud de subvenció: 

Nom entitat    Número registre entrada  Data entrada 
• Club Rítmica Celrà    5382    9/10/2018 
• Unió Cultural i Esportiva Celrà  5388    9/10/2018 
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• Club Patinatge Celrà     5493    15/10/2018 
• Club Esportiu Joventut Celrà  5494   15/10/2018 
 
3. En data 16 de novembre de 2018, la Tècnica d’esports emet informe indicant que totes 
les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció han aportat tota la documentació 
requerida i proposa atorgar els imports següents a les entitats que s’indiquen a 
continuació: 

 
Nom entitat    Import subvenció 

1. Unió Cultural i Esportiva Celrà   4.185,00€  
2. Club Esportiu Joventut Celrà  2.916,00€  
3. Club Patinatge Celrà   2.916,00€  
4. Club Rítmica Celrà   1.944,00€  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les bases aprovades pel Ple 
de la Corporació en sessió de data 8 de maig de 2018 
 
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. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció a favor de 
les entitats esportives i pels imports que s’indiquen a continuació, en concepte de 
subvencions a entitats esportives per la temporada 2017-2018:  
 
ENTITAT IMPORT NIF DOMICILI 
Unió Cultural i Esportiva Celrà  4.185,00€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Esportiu Joventut Celrà  2.916,00€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Patinatge Celrà  2.916,00€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Rítmica Celrà  1.944,00€ (…) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 40.3410.48900 
“transferències entitats esportives” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2018.  
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. Sotmetre’s a les actuacions que ha de d’efectuar l’òrgan que la concedeix i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 
2. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
elements electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
3. Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Celrà en 
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o 
actuacions que siguin objecte de subvenció. 
4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
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5. Les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn 
expressament en el termini de deu dies hàbils des de notificació de l’acord de 
concessió de la subvenció.  

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

 
11. Atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des en algun centre educatiu de Celrà 
per a la realització de colònies i sortides escolars durant el curs 2018-19. Exp. 
X144/18. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En sessió plenària del dia 13 de febrer de 2018 es van aprovar les bases reguladores 
de l’atorgament d’ajuts a famílies que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida 
i amb fills/es escolaritzats/des a algun dels centres educatius de Celrà per a la 
realització de colònies i sortides escolars per al curs 2018-2019 (Acord fet públic en el 
BOP  de Girona núm. 41, de 27 de febrer de 2018, en el DOGC número 7572, de 6 de 
març de 2018, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de 
reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. 
Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona número 83, de 30 d’abril,  
i l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 86, de 4 de 
maig i en el e-tauler de la Corporació. 

 
2. En data  15 de novembre de 2018 la comissió tècnica de valoració ha emès una 

proposta de resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació 
obtinguda i els imports a fer efectius a cada centre, d’acord amb els criteris que 
consten en l’article 7 de les bases reguladores. 

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

 
ACORD  
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Primer.  Concedir una subvenció per import total de 3000 euros a favor de les persones 
sol·licitants amb dret a ajut i que són les següents: 
 

NIF/NIE Sol·licitant 
(cognoms i nom) 

Alumme/a 
(cognoms i nom) curs CENTRE  Total punts  

(…) (…) (…) P3 L'Aulet 13,88 
(…) (…) (…) P3 L'Aulet 20,87 
(…) (…) (…) P3 L'Aulet 26,38 
(…) (…) (…) P3 L'Aulet 29,15 
(…) (…) (…) P3 L'Aulet 30,32 
(…) (…) (…) P3 L'Aulet 32,03 
(…) (…) (…) P3 L'Aulet 32,74 
(…) (…) (…) P4 L'Aulet 4,39 
(…) (…) (…) P4 L'Aulet 23,95 
(…) (…) (…) P4 L'Aulet 27,22 
(…) (…) (…) P4 L'Aulet 27,22 
(…) (…) (…) P4 L'Aulet 30,32 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 5,77 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 16,91 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 22,63 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 27,27 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 34,28 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 34,75 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 44,02 
(…) (…) (…) P5 L'Aulet 44,02 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 6,39 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 6,39 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 16,68 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 28,52 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 32,03 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 11,79 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 20,75 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 26,06 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 26,49 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 30,32 
(…) (…) (…) 1r PRI L'Aulet 36,89 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 4,39 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 5,04 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 22,55 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 23,54 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 29,15 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 30,57 
(…) (…) (…) 2n PRI L'Aulet 43,84 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 6,39 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 8,71 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 16,91 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 21,9 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 22,63 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 26,06 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 27,27 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 27,87 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 32,74 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 37,08 
(…) (…) (…) 3r PRI L'Aulet 43,84 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 5,2 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 24,04 
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(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 27,22 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 28,52 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 30,32 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 30,57 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 34,75 
(…) (…) (…) 4t PRI L'Aulet 43,84 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 5,04 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 17,45 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 26,38 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 26,47 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 27,27 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 29,15 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 32,74 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 36,89 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 37,08 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 43,84 
(…) (…) (…) 5e PRI L'Aulet 44,02 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 5,77 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 23,63 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 27,87 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 28,48 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 31,39 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 34,28 
(…) (…) (…) 6e PRI L'Aulet 37,08 
(…) (…) (…) P3 Les Falgueres 16,11 
(…) (…) (…) P3 Les Falgueres 34,08 
(…) (…) (…) P4 Les Falgueres 17,2 
(…) (…) (…) P4 Les Falgueres 28,37 
(…) (…) (…) P4 Les Falgueres 30,08 
(…) (…) (…) P4 Les Falgueres 35,47 
(…) (…) (…) P5 Les Falgueres 22,74 
(…) (…) (…) P5 Les Falgueres 26,85 
(…) (…) (…) P5 Les Falgueres 30,86 
(…) (…) (…) 1r PRI Les Falgueres 9,16 
(…) (…) (…) 1r PRI Les Falgueres 13,14 
(…) (…) (…) 1r PRI Les Falgueres 15,52 
(…) (…) (…) 1r PRI Les Falgueres 32,24 
(…) (…) (…) 1r PRI Les Falgueres 34,08 
(…) (…) (…) 2n PRI Les Falgueres 10,16 
(…) (…) (…) 2n PRI Les Falgueres 14,11 
(…) (…) (…) 2n PRI Les Falgueres 26,77 
(…) (…) (…) 2n PRI Les Falgueres 30,86 
(…) (…) (…) 2n PRI Les Falgueres 31,35 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 7,76 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 13,14 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 16,11 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 16,52 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 17,2 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 18,35 
(…) (…) (…) 3r PRI Les Falgueres 20,44 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 8,05 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 9,16 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 15,52 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 26,85 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 30,08 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 30,86 
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(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 34,08 
(…) (…) (…) 4t PRI Les Falgueres 35,47 
(…) (…) (…) 5e PRI Les Falgueres 22,74 
(…) (…) (…) 5e PRI Les Falgueres 31,35 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 10,16 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 16,11 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 16,57 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 18,35 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 20,44 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 20,44 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 26,77 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 32,24 
(…) (…) (…) 6e PRI Les Falgueres 32,24 
(…) (…) (…) 1r ESO Institut 20,25 
(…) (…) (…) 1r ESO Institut 21,04 
(…) (…) (…) 1r ESO Institut 27,22 
(…) (…) (…) 1r ESO Institut 29,15 
(…) (…) (…) 1r ESO Institut 34,08 
(…) (…) (…) 1r ESO Institut 24,04 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 12,46 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 20,75 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 24,85 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 26,85 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 34,28 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 35,47 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 38,1 
(…) (…) (…) 2n ESO Institut 43,84 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 17,45 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 17,47 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 23,63 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 26,77 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 34,08 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 34,75 
(…) (…) (…) 3r ESO Institut 35,47 
(…) (…) (…) 4t ESO Institut 7,76 
(…) (…) (…) 4t ESO Institut 21,04 
(…) (…) (…) 4t ESO Institut 37,08 

 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través dels centres educatius, amb la finalitat de 
reduir la despesa en concepte de sortides escolars i colònies del curs 2018-2019  que 
assumeixen les famílies beneficiaries, tal com es detalla a continuació: 
 

- Escola Les Falgueres, CIF (…):  874,22 euros 
- Escola l’Aulet , CIF (…): 1.468,68 euros 
- Institut de Celrà, CIF (…): 657,10 euros 

 
Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
 

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 
de la subvenció concedida a cada centre, corresponent als següents imports: 
 
- Escola Les Falgueres: 437 euros 
- Escola l’Aulet: 734 euros 
- Institut de Celrà: 328 euros 

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

justificat correctament la subvenció. 
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Quart. Els centres educatius hauran de presentar la documentació justificativa al registre 
d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, una vegada finalitzat el curs escolar 2018-2019, 
consistent en la següent documentació: 

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

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

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

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

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

de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2018: 
− 76  3231  48003 Ajuts sortides escolars escola Aulet 
− 76  3232  48003 Ajuts sortides escolars escola Falgueres 
− 76  3240  48003 Ajuts sortides escolars IES 

 
Sisè. 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. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació. 
 
Vuitè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 

 
12. Aprovació de preus públics: anglès per a la gent gran i teatre (Exp. 
X919/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de la regidoria de la gent gran presenta informe, de data 12 de novembre de 2018, 
de la proposta del preu públic corresponent al curs d’anglès per la gent gran fins al juny del 
2020. 
 
2.- Des de cultura es presenta informe, de data 13 de novembre de 2018, de la proposta 
del preu públic corresponents a les obres de teatre previstes pel primer trimestre del 2019. 
 
3.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 15 de novembre de 2018 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
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corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern 
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
ANNEX 
 
CURS:  

 
 
TEATRE: 

 

curs Dates

anglès per gent gran (8 hores) f ins el juny de 2020 28,00 € €/curs

Preu Públic 

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Alumnes 
Galliner

2x1 El 
Punt avui Escena 25

Promoció 
40% Nadal

Promoció 
30 % Nadal

Àries de Reservat 26/01/2019 13,00 €     11,00 €     8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      6,50 €       4,00 €       7,80 €       9,10 €        
La nena dels 
perdals 27/01/2019 8,00 €       6,00 €       5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €      4,00 €       4,00 €       4,80 €       5,60 €        
El Comediant 09/02/2019 13,00 €     11,00 €     8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      6,50 €       4,00 €       7,80 €       9,10 €        
Concert Clara 
Peya 16/02/2019 13,00 €     11,00 €     8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      6,50 €       4,00 €       7,80 €       9,10 €        
Adéu Peter Pan 17/02/2019 8,00 €       6,00 €       5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €      4,00 €       4,00 €       4,80 €       5,60 €        
Epodermis 02/03/2019 13,00 €     11,00 €     8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      6,50 €       4,00 €       7,80 €       9,10 €        

Les Clinck 10/03/2019 8,00 €       6,00 €       5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €      4,00 €       4,00 €       4,80 €       5,60 €        

Cosas que se 
olvidan fácilmente

Del 8 a l'11 de 
març 2019 13,00 €     11,00 €     8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      6,50 €       4,00 €       7,80 €       9,10 €        

La Gallina dels 
ous d'or 17/03/2019 8,00 €       6,00 €       5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €      4,00 €       4,00 €       4,80 €       5,60 €        
Sàpiens 30/03/2019 13,00 €     11,00 €     8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      6,50 €       4,00 €       7,80 €       9,10 €        
Els cistells de la 
caputxeta 2019 8,00 €       6,00 €       5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €      4,00 €       4,00 €       4,80 €       5,60 €        

Preu Públic €/entrada



 

  
 

 

13. Retribucions complementàries (Exp. X25/18). 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 7,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana 
durant el mes d’octubre, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 101,25 euros en concepte d’hores extraordinàries, el 
qual consta en l’expedient. 
 
2.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana 
durant el mes d’octubre, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 67,50 euros en concepte d’hores extraordinàries, el 
qual consta en l’expedient. 
 
3.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 7 
hores i 30 minuts durant el mes d’octubre de 2018 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 180,60 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
4.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del butlletí d’informació municipal La 
Celranenca del mes de novembre per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat 
voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de 
treball, segons queda acreditat en els informes de la tècnica de cultura proposant el 
pagament de 250,00€ en concepte de complement de productivitat pels repartiments 
realitzats, els quals consten en l’expedient. 
 
5.- S’ha nomenat al Sr. (…), vigilant municipal, com a responsable del servei de 
vigilants per tal que dugui a terme les funcions establertes en l’article 7 del 
Reglament del cos de vigilants. 
 
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 
101,25 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de novembre 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 
67,50 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de novembre 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 
180,60 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de novembre de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre 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  
300,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar mensualment en la nòmina del Sr. (...), amb efectes a partir del 13 de 
novembre de 2018 per assumir les funcions que s’especifiquen en l’article 7 del Reglament 
del cos de vigilants de l’Ajuntament de Celrà com a responsable del servei de vigilants. 
Import que quedarà integrat en el complement específic quan s’aprovi la relació de llocs de 
treball per a l’exercici 2019. 
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15000 productivitat 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  

 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
14. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua (expedient X1024/2018). 
 

Un any més s’ha presentat el Pla agrupat de formació contínua de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells 
Comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions 
Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F).  
 
La finalitat d’aquest pla és promoure i fer arribar la formació a tot el personal funcionari i 
laboral dels ens locals, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que la 
formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals 
de les persones que integren l’administració local i així millorar els serveis públics.  
 
L’Ajuntament de Celrà està interessat en oferir al seu personal les accions formatives que 
es desenvoluparan al llarg de l’any 2019 integrades en el Pla Agrupat de Formació 
Contínua.  
 
Per poder ser beneficiaris d’aquestes accions formatives subvencionades cal formalitzar 
l’adhesió a l’esmentat pla agrupat i trametre la documentació corresponent a l’Associació 
Catalana de Municipis;  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació 
Contínua indicat en la part expositiva d’aquest acord per a l’any 2019, destinat al personal 
de la pròpia corporació. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

 
 
15. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no inclòs en l’ordre del dia i que correspon a l’assumpte següent: el contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició i instal·lació de 4 càmeres de vigilància. S’aprova per 
unanimitat la urgència. 
 

 



 

  
 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 de novembre el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar. 
 
2. Es van convidar a les empreses 9TEKNIC SEGURETAT, SCP  i TELECTA, SL perquè 
presentessin la seva oferta econòmica, sent les que les han presentat les següents: 
 

Nom Import (IVA exclòs) Import (IVA inclòs) 
9TEKNIC SEGURETAT, SCP 4.838,51 € 5.854,60 € 
TELECTA, SL 3.695,52 € 4.471,58 € 

 
3. En data 19 de novembre 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 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. 
 
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 l’empresa TELECTA, SL, amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificació  al C/ Sarrià de Ter, 21 -17005 Girona-, el contracte menor de subministrament 
per a l’adquisició i instal·lació de 4 càmeres de vigilància, per un import de 3.695,52 euros, 
IVA exclòs (4.471, 58 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.62300 (RC (…))   Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatges, 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 del gestor de serveis públics, 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. 
 

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