
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 21/2018  
Caràcter: ordinària   
Convocatòria: primera 
Dia: 4 de desembre de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 20:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 4 de desembre 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, que abandona la Sala en el punt tretze de l’ordre 
del dia i excusa la seva assistència. 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
 
REGIDORA ABSENT 
 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, regidores 
delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i 
que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
20 de novembre de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 20 de 
novembre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
En matèria de contractació administrativa i patrimoni. 
 
2. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per adquisició de 
taules i cadires (Exp. X1040/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 



 

  
 

 

 
1. En data 22 de novembre el tècnic de l’àrea de serveis públics ha emès informe justificant 
el subministrament a contractar, consistent en l’adquisició de mobiliari d’ús popular de 
diferents espais municipals per poder-ne disposar a les nombroses activitats que es 
realitzen al municipi. 
 
2. L’empresa GRUP VIADA MATARÓ, SL ha presentat oferta económica per import de  
3.338,00 euros, IVA exclòs (4.038,98 euros, IVA inclòs). 
 
3. En data 22 de novembre de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor del Grup Viada Mataró, S.L., motivant la necessitat del 
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article  16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
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 GRUP VIADA MATARÓ, SL, amb NIF (…) i domicili a 
efectes de notificació al Camí del Sant Crist, 38-40-08302 Mataró-, el contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició de 20 taules, 180 cadires i 3 carros de transport per les 
mateixes, per un import de 3.338,00 euros, IVA exclòs (4.038,98 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.62500 “Mobiliari i equipaments d’oficina”, 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. 

 
 
3. Adjudicació d’un contracte menor d’obra per adquisició de tanca de fusta per 
al carrer Germans Sàbat (Exp. X1061/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 28 de novembre el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant l’obra a 
contractar, consistent en la compra i instal·lació de 350 metres de tanca de fusta per tal de 
delimitar la zona de pas dels vianants al carrer Germans Sabat. 
 
2. Es va convidar a tres empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, i n’han 
presentat les següents: 
 

EMPRESA  (IVA exclòs) (IVA inclòs) 

LL.M.C. 5.880,00 € 7.114,80 € 
RIVISA, SA 6.320,00 € 7.647,20 € 

FITOR FORESTAL, SL 7.444,50 € 9.007,85 € 
 
3. En data 28 de novembre de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor de Ll.M.C., 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 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. 
 



 

  
 

 

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 LL.M.C., amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificació al C/Paral·lel, 60 -17100 La Bisbal d’Empordà, el contracte menor d’obra per a la 
compra i instal·lació de 350 metres de tanca de fusta al carrer Germans Sabat, per un 
import de 5.880,00 euros, IVA exclòs (7.114,80 euros, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.61980“Pavimentació carrer Germans Sabat”, 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. 

 
 
4. Ampliació de l’objecte d’un contracte d’arrendament (Expedient 348/2013). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 31 de desembre de 2013 l'Ajuntament de Celrà va signar amb la Senyora (…) 
un contracte d'arrendament de la Sala Cors, situada al C/ Major, 26 (part de la finca 
registral número 68), per a destinar-lo a activitats culturals. 
 
2.- Actualment l’Ajuntament de Celrà i el Sr. (…) (actual propietari) estan establint els 
termes per a la compravenda d’aquesta finca registral. 
 
3.- En sessió de Junta de Govern Local, del dia 20 de novembre de 2018, es va concedir al 
Sr. (…) llicència urbanística de parcel·lació de les finques registrals 68 i 489, d'acord amb el 
projecte de parcel·lació presentat, resultant la descripció de la finca registral número 68 la 
següent: 
  

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, (…) finca que se segrega. 

 
4.- Es proposa continuar disposant del local conegut com a Sala Can Cors i de la planta 
baixa de la casa annexa a la Sala fins a l’adquisició de la finca registral número 68. 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La clàusula desena del contracte d’arrendament formalitzat estableix que les 
modificacions contractuals que poden introduir-se en el contracte durant la seva vigència, 
hauran de constar per escrit. 
 
2.- Article 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
3.- Article 4.3 i títol III de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. 
 
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 

 
Primer.- Ampliar l’objecte del contracte d’arrendament de la finca propietat del Sr. (…), 
concretament, la planta baixa de casa annexa a la Sala Can Cors, finca registral número 
68, en els termes que s’indiquen en l’annex que s’adjunta, mantenint-se el preu del 
contracte i assumint només les despeses que es derivin a causa del funcionament i 
desenvolupament de l’activitat cultural que es desenvolupi.  
   
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. (…). 
   

ANNEX AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE FINCA 
 

DADES DE LES PARTS CONTRACTANTS 
 
D’una part, el senyor DANIEL CORNELLÀ DETRELL, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Celrà, amb DNI número (…), actuant en representació de la Corporació, i facultat per 
aquest acte d’acord amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
 
I d’una altra, el senyor (…) amb DNI (…), com a hereu de la Sra. (…) i amb domicili a 
efectes de notificacions (…). 
 
DAVANT MEU, la Sra. ROSA M. MELERO AGEA, secretària de l’ Ajuntament de Celrà. 
 

MANIFESTEN 
 
1.- En data 31 de desembre de 2013 l'Ajuntament de Celrà va signar amb la Senyora (…) 
un contracte d'arrendament de la Sala Cors, situada al C/ Major, 26 (part de la finca 
registral número 68), per a destinar-lo a activitats culturals. 
 
2.- Actualment l’Ajuntament de Celrà i el Sr. (…) (actual propietari) estan establint els 
termes per a la compravenda d’aquesta finca registral. 
 
3.- En sessió de Junta de Govern Local, del dia 20 de novembre de 2018, es va concedir al 
Sr. (…) llicència urbanística de parcel·lació de les finques registrals 68 i 489, d'acord amb el 
projecte de parcel·lació presentat, resultant la descripció de la finca registral número 68 la 
següent: 
  

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, (…) finca que se segrega. 

 
4.- Es proposa continuar disposant del local conegut com a Sala Can Cors i de la planta 
baixa de la casa annexa a la Sala fins a l’adquisició de la finca registral número 68. 
 
5.- Que d’acord amb l’establert a la clàusula 10 del contracte d’arrendament formalitzat el 
dia 31 de desembre de 2013, per mitjà d’aquest document s’amplia l’objecte 
d’arrendament. 
 

CLÀUSULES 
  
Primera.  S’amplia l’objecte de l’arrendament, essent no només la Sala Cors sinó també la 
planta baixa de la casa annexa a la Sala Can Cors, finca registral número 68. Finca que 
respon a la descripció següent: 
 

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, (…) finca que se segrega. 

 
Segona. Es manté el preu del contracte i assumint només les despeses que es derivin a 
causa del funcionament i desenvolupament de l’activitat cultural que es desenvolupi.  
   
Tercera. La modificació del contracte només afecta a l’ampliació de l’objecte del contracte 
d’arrendament. Per tant, en allò que no s’ha modificat quedarà vigent l’estipulat en el 
contracte d’arrendament formalitzat en data 31 de desembre de 2013. És per aquest motiu 
que les parts donen a aquesta modificació el caràcter d’annex inseparable al contracte 
d’arrendament.  
 
Quarta. Aquesta modificació contractual tindrà efectes a partir del dia 1 de desembre de 
2018. 
 

En matèria d’hisenda. 
 
5. Atorgament de subvenció a favor de l’Escola Falgueres destinada al projecte 
de robòtica (exp. X1056/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Aquest curs 2018-2019 l’escola Les Falgueres vol iniciar un projecte educatiu de Robòtica 
per tal d’aplicar diferents aprenentatges matemàtics i informàtics al procés de 
programació i construcció de robots, a través de la formulació d’hipòtesis, 
l’experimentació i les deduccions lògiques. 

 
Per poder desenvolupar el projecte l’escola ha d’adquirir diferents materials específics. 

 
2. En data 7 de novembre de 2018, registre municipal d’entrada E2018006008, l’escola Les 

Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’adquirir material tecnològic 
que permeti impulsar el projecte educatiu de Robòtica. 
 

3. En data 29 de novembre de 2018, el regidor de l’àrea d’Educació ha emès una proposta 
de concessió d’una subvenció per import de 500 euros a favor de l’Escola Les Falgueres 
per l’adquisició de material que permeti impulsar el projecte educatiu de Robòtica al 
centre. 

 
4. Ha emès informe la Secretaria de la Corporació el qual consta en l’expedient 

administratiu. 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Concedir d’una subvenció per import de 500 euros a favor de l’escola Les Falgueres 
de Celrà, amb CIF (…), adreça Av. Països Catalans s/n i correu electrònic a efectes de 
notificacions (…), destinada a l’adquisició de material per tal d’impulsar el projecte educatiu de 
Robòtica. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 

• 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 de la subvenció mitjançant la presentació d’una 
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 les factures 
justificatives de la despesa realitzada. 

 
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 

qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

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

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

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

  
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 



 

  
 

 

6. 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  3232  48002  
“Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres” 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. 

 
 
6. Atorgament de subvenció a favor de l’Escola Falgueres per a la compra de 
còmics per a la biblioteca (Exp. X1057/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 7 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006012, l’escola Les 

Falgueres ha sol·licitat a l’Ajuntament una subvenció per import de 350 euros amb la finalitat 
de sufragar la despesa derivada de la compra de còmics per la biblioteca escolar, per tal de 
treballar aquest tipus d’estructura narrativa i els recursos gràfics que s’hi utilitzen, amb 
l’alumnat de primària. 
 

2. És interès de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en l’equipament de les 
escoles de Celrà pel que fa a recursos i material didàctic indispensable per realitzar la tasca 
educativa dels centres.  

 
3. En data 28 de novembre de 2018, el regidor de l’àrea d’Educació ha emès una proposta de 

concessió d’una subvenció per import de 350,00 euros a favor de l’Escola Les Falgueres a fi 
de sufragar la despesa derivada de la compra còmics per la biblioteca escolar. 

 
4. Ha emès informe la Secretaria de la Corporació, el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 
i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el 
Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció per import de 350,00 euros a favor de l’escola Les Falgueres 
de Celrà, amb CIF (…), adreça Av. Països Catalans s/n i correu electrònic a efectes de 



 

  
 

 

notificacions (…), a fi de sufragar part de la despesa derivada de la compra de còmics per la 
biblioteca escolar, per tal de treballar aquest tipus d’estructura narrativa i els recursos gràfics 
que s’hi utilitzen, amb l’alumnat de primària. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 
de la subvenció concedida, corresponent a un import de 175 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 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 les factures justificatives de la despesa 
realitzada. 

 
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 

qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

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

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

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

  
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

6. 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  3232  48002  
“Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres” 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. 

 
 



 

  
 

 

7. Atorgament de subvenció a favor de l’Escola Falgueres per al programa 
reutilització llibres curs 2018-19 (exp. X1058/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. El Departament d’Ensenyament havia impulsat el programa cooperatiu per al foment de 
reutilització de llibres de text. La finalitat d’aquest programa era facilitar, de manera 
cooperativa i mitjançant la conservació i reutilització, llibres de text de diferents 
matèries i assignatures a l’alumnat que cursa l’educació obligatòria en els centres 
docents de Catalunya sufragats amb fons públics que s’hi volguessin acollir. 

 
Els principals objectius del programa són la reducció de la despesa familiar en concepte 
de llibres de text, garantir la igualtat d’oportunitats i condicions d’escolarització a tot 
l’alumnat, fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte pel bé 
comú, i promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos educant per un 
consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic. 

 
2. Des del curs 2005-2006 i durant alguns cursos, el Departament d’Ensenyament va 

atorgar un ajut econòmic als centres que s’acollien al programa per tal d’adquirir llibres 
de text amb la finalitat d’organitzar la seva conservació i reutilització en cursos 
posteriors. 

 
D’aquesta manera, els llibres de text són de propietat del centre i la utilització dels 
mateixos, es fa mitjançant préstec a l’alumnat, que ha de retornar els llibres a final de 
curs. 
 
Amb l’ajut econòmic del Departament d’Ensenyament sumat a l’import que ingressen 
les famílies en concepte de préstec dels llibres, el centre podia substituir aquells llibres 
que estiguessin molt deteriorats i adquirir els llibres de més que calguessin per al nou 
alumnat, a més d’adquirir els llibres nous per tot l’alumnat corresponent, cada vegada 
que l’editorial canviï un llibre. 

 
3. Els darrers anys el Departament d’Ensenyament no ha convocat aquests ajuts i pel curs 

2018-2019 tampoc té previst obrir convocatòria pública de subvencions als centres 
educatius per aquest  Programa. 

 
4. L’Ajuntament de Celrà té la voluntat de treballar per assolir els principals objectius del 

Programa de Reutilització de llibres esmentats, avançant en l’efectiva gratuïtat de 
l’educació obligatòria, el foment de la igualtat d’oportunitats i el consum responsable i 
sostenible que promocioni l’ús racional dels recursos educatius. 

 
A tal efecte, l’Ajuntament de Celrà ha concedit des del curs escolar 2012-2013, una 
subvenció a les escoles de Celrà,  destinada al Projecte de Reutilització de Llibres de 
Text, sempre que les escoles ho han sol·licitat, ja que amb la quota que assumeixen les 
famílies no arriben a cobrir la totalitat de la despesa. 

 
5. En data 7 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006011, l’escola 

Les Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per a aquest projecte, per tal 
de poder renovar els llibres de text de Llengua catalana, que implica l’adquisició d’un 
total de 100 unitats. 

 
6. En data 28 de novembre de 2018 regidor d’educació ha emès una proposta de 

concessió d’una subvenció de 1.500 euros a favor de l’Escola Les Falgueres, per tal 
d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització de llibres de text per al curs 2018-
2019, sufragant part de la despesa que se’n derivi. 
 

7. Ha emès informe la Secretaria, 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. Concedir una subvenció per import total de 1.500 euros a favor de l’escola Falgueres 
de Celrà, amb CIF (…), adreça Av. Països Catalans s/n i correu electrònic a efectes de 
notificacions (…), amb la finalitat d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització de llibres 
de text per al curs 2018-2019, sufragant part de la despesa que se’n derivi. 

 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. 

• 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 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 les factures justificatives 
de la despesa realitzada. 

 
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 

qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

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

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

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

  
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

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

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 



 

  
 

 

6. 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  pressupostaria  número 76. 3232.48001  
“Programa reutilització, proj. Educatiu escola Falgueres” 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. 
 
 
8. Atorgament de subvenció per a l’organització del pessebre vivent de Celrà 
2018 (exp. X1074/18) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 7 de juny de 2018, registre d’entrada municipal E2018002920, la Comissió del 
Pessebre Vivent de Celrà va presentar la documentació justificativa de la subvenció 
atorgada per a l’organització del Pessebre Vivent de Celrà 2017. 
 
En data 25 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006372, la Comissió 
del Pessebre Vivent de Celrà sol·licita una subvenció per la realització del Pessebre Vivent 
de Celrà, que es portarà a terme el proper 26 de desembre de 2018, havent justificat la 
subvenció atorgada l’any anterior. 
 
En data 29 de novembre de 2018, la Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per  
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió del Pessebre Vivent de Celrà, per 
import de 1.100 euros; 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 

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

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.100,00 
euros a favor de l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes 
de notificacions a Ctra. Juià 48, per a la realització del Pessebre Vivent de Celrà 2018. 



 

  
 

 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3380.48004 
“Associació Pessebre Vivent de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2018.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord, la subvenció atorgada i la seva 
destinació, i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu 
compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la 
presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció 
atorgada s’ha destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les 
activitats concretes a les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també 
caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte 
de subvenció, així com les factures justificatives de la despesa realitzada. 

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

3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

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

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

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

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

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

 
 
9. Atorgament de subvenció per a l’organització de la cavalcada de Reis 2019 
(Exp. X1073/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 7 de juny de 2018, registre d’entrada municipal E2018002919, l’Associació Juvenil 
Comissió de Reis de Celrà va presentar la documentació justificativa de la subvenció 
atorgada per a l’organització de la Cavalcada de Reis 2018. 
 
En data 25 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006371, l’Associació 
Juvenil Comissió de Reis de Celrà sol·licita la subvenció per la Cavalcada de Reis 2019, que 
es portarà a terme el proper 5 de gener de 2019, havent justificat la subvenció per a la 
Cavalcada de Reis 2018. 



 

  
 

 

En data 29 de novembre de 2018, la Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per 
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió de Reis, per import de 1.200 euros; 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

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

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.200,00 
euros a favor de l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili 
a efectes de notificacions a Ctra. Juià 48 de Celrà, per a la realització de la cavalcada de 
Reis 2019. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3380.48003 
“Associació Juvenil Comissió de Reis. Cavalcada de Reis” del pressupost de l'Ajuntament 
per a l'any 2018.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des 
de la recepció de la notificació d’aquest acord, la subvenció atorgada i la seva 
destinació, i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu 
compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la 
presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció 
atorgada s’ha destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les 
activitats concretes a les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també 
caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte 
de subvenció, així com les factures justificatives de la despesa realitzada. 

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

3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

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

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



 

  
 

 

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

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

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

 
 
10. Atorgament d’ajuts a famílies amb fills/es que realitzen activitats 
extraescolars durant el curs 2018-19 (exp. x143/18). 
 

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 troben en situació socioeconòmica desfavorida i 
amb fills/es que realitzen activitats extraescolars curs 2018-2019 i casals d’estiu 2018 
(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 26 de 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 
import dels ajuts unitaris corresponents, d’acord amb els criteris que consten en l’article 8 
de les bases reguladores. 

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

 
ACORD  

 
Primer. Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import total de 4.059 euros a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
 



 

  
 

 

NIF/NIE 
Sol·licitant 
(cognoms i nom) 

Alumne/a 
(cognoms i nom) ENTITAT Import ajut 

(…) (…) (…) AFA FALGUERES 18 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 19 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 22 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 22 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 31 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 31 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 33 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 37 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 37 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 39 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 43 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 71 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 71 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 74 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 74 € 
(…) (…) (…) AFA FALGUERES 84 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 16 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 49 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 53 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 61 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 62 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 64 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 64 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 70 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 72 € 
(…) (…) (…) AMPA AULET 76 € 
(…) (…) (…) BASQUET 16 € 
(…) (…) (…) BASQUET 24 € 
(…) (…) (…) BASQUET 24 € 
(…) (…) (…) BASQUET 56 € 
(…) (…) (…) Espai musical El Local 81 € 
(…) (…) (…) Espai musical El Local 81 € 
(…) (…) (…) Espai musical El Local 81 € 
(…) (…) (…) EMDC - Ajuntament 41 € 



 

  
 

 

(…) (…) (…) FUTBOL 28 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 48 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 48 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 52 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 54 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 55 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 57 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 57 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 61 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 62 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 82 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 82 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 82 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 84 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 87 € 
(…) (…) (…) FUTBOL 87 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 16 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 40 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 53 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 53 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 100 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 100 € 
(…) (…) (…) JUDO GIRONA 100 € 
(…) (…) (…) PATINATGE 21 € 
(…) (…) (…) PATINATGE 38 € 
(…) (…) (…) PATINATGE 63 € 
(…) (…) (…) PATINATGE 64 € 
(…) (…) (…) PATINATGE 66 € 
(…) (…) (…) PATINATGE 72 € 
(…) (…) (…) RITMICA 41 € 
(…) (…) (…) RITMICA 54 € 
(…) (…) (…) RITMICA 87 € 
(…) (…) (…) RITMICA 87 € 
(…) (…) (…) RÍTMICA 16 € 
(…) (…) (…) RÍTMICA 48 € 
(…) (…) (…) SATLIFE -KUNG FU 39 € 
(…) (…) (…) TENNIS 39 € 
(…) (…) (…) TENNIS 43 € 

   
Total: 4.059€ 

 
 
 
 



 

  
 

 

Els següents infants no tenen dret a ajut per diferents motius: 
 
El sol·licitant té deutes amb l’Ajuntament de Celrà: 
(…) 
 
Els infants o joves no estan inscrits a cap activitat extraescolar: 
(…) 
   

El/la sol·licitant supera el llindar màxim de renda familiar corresponent: 
(…) 
 
La sol·licitant i l’infant ja no viuen a Celrà: 
(…) 
 
El jove no compleix amb el criteri d’any de naixement: 
 (…) 
 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores d’activitats 
extraescolars durant el curs 2018-2019, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix la 
família, tal com es detalla a continuació: 
 
- AFA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions 

(…): 706 euros a destinar a 16 infants. 
- AMPA ESCOLA L’AULET, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions (…): 683 euros a 

destinar a 16 infants beneficiaris. 
- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de 

notificacions a (…): 120 euros a destinar 4 infants beneficiaris.  
- UCE CELRÀ amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions a (…): 1.026 euros a destinar 

a 16 infants beneficiaris. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions a (…): 333 euros a 

destinar a 6 infants beneficiaris. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a 

(…): 324 euros a destinar a 6 infants beneficiaris. 
- CELRÀ-JUDO CLUB, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions (…): 462 

euros a destinar a 7 infants 
- (…), amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…): 39 euros a 

destinar a un infant beneficiari. 
- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…): 

82 euros a destinar a 2 infants beneficiaris. 
- ASSOCIACIÓ EL LOCAL, ESPAI MUSICAL, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de 

notificacions (…): 243 euros a destinar a 3 infants. 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota de l’activitat de dansa a l’Escola 

Municipal de Dansa a 1 infant beneficiari per un import de 41 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 
80% de la subvenció feta efectiva a través de cada entitat, de la següent manera: 

 
AFA Falgueres 564,80 € 

AMPA Aulet 546,40 € 

Club esportiu Juventut Celrà 96,00 € 

UCE Celrà 820,80 € 

Club de Rítmica 266,40 € 

Club de Patinatge 259,20 € 

Judo Club Celrà 369,60 € 



 

  
 

 

(…) 31,20 € 

Club Tennis Celrà 65,60 € 

Associació El Local 194,40 € 
 
• Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada 

s’hagi justificat correctament la subvenció. 
 
Quart. Les entitats endossatàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
participació en activitats extraescolars durant el curs 2018-2019  dels infants amb dret a  ajut 
i pels imports que s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, retornant aquests imports 
en els casos en que les famílies ja hagin abonat el cost de l’activitat. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 
“Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ 
any 2018. 

 
Sisè. Les entitats organitzadores d’activitats extraescolars hauran de presentar la 
documentació justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, 
consistent en el següent:  
 

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

 La mateixa certificació inclourà una relació dels infants i joves als quals s’ha aplicat la 
minoració del cost de les activitats realitzades, amb el detall de l’import de cost de 
l’activitat en cada cas i l’import subvencionat a cada participant. 

 El mateix certificat haurà d’indicar si s’han obtingut altres subvencions per la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades.
  

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

 
 
11. Concessió subvenció a favor de CECAM per cobrir part del cost del 
manteniment de la fibra òptica del viver d’empreses (exped X1084/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària del dia 11 d’octubre de 2016 es va aprovar el text del conveni de 
col·laboració entre el Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació 
de Girona - Cecam i l’Ajuntament de Celrà amb la finalitat de continuar regulant la 
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Col·legi en el terreny de la creació d’empreses 
mitjançant el viver d’empreses,  que ja funciona des de l’any 2005. 
 
La clàusula tercera del conveni estableix com a obligacions de l’Ajuntament el següent:  



 

  
 

 

 
A partir del mes de gener de 2017 l’Ajuntament de Celrà es compromet a destinar 
1.500 € anuals al viver d’empreses del CECAM amb la finalitat de cobrir part del 
cost del manteniment de la fibra òptica, que representa aproximadament un 25 % 
del cost total.  
 
Per fer front a aquesta despesa l’Ajuntament crearà l’aplicació pressupostària 
corresponent en el pressupost de l’exercici 2017 i següents amb l’import de 1.500 
euros/anuals. 
 
L’abonament d’aquesta subvenció es realitzarà a favor del CECAM, qui suporta la 
totalitat del cost de la fibra, contra presentació pel mateix de les factures i 
justificants de les despeses realitzades. 
 
Seran causes de reintegrament de la subvenció concedida les determinades a 
l’article 37 de la Llei general de subvencions. 
 

2. En data 30 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006505, el Sr. (…), 
en representació del CECAM, va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una subvenció de 
1.500,00 euros per tal de sufragar parcialment el cost del manteniment de la fibra òptica 
del viver d’empreses. 
 
3. En data 3 de desembre de 2018, la tècnica de promoció econòmica, emet el 
corresponent informe. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.500,00€ 
a favor del Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona - 
CECAM, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Falgueres-Pirineus 
de Celrà, a fi de sufragar parcialment el cost del manteniment de la fibra òptica del viver 
d’empreses. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 14.2410.48900 
“Viver d’empreses” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2018.  
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les condicions següents: 
 

1. 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. 

 



 

  
 

 

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

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

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

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

  
Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les 
subvencions atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes 
en el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu 
atorgament.  
 
Cinquè. Comunicar el present acord al Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Girona - CECAM, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació.  

 
 
12. Aprovació de preus públics (exp. X1068/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de cultura es presenta informe, de data 28 de novembre de 2018, de la proposta 
del preu públic corresponents a l’espectacle “La Màgia del Mag Lari” previstes pel 2019. 
 
3.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 3 de desembre 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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Aprovació de les bases i convocatòria del procediment per a la contractació 
laboral temporal d’un/a tècnic/a auxiliar de joventut (exp. X1067/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la contractació laboral temporal d’un/a tècnic auxiliar 
de joventut que supleixi les 10 hores/setmanals que actualment la tècnica no realitza, per 
disposar d’una reducció de jornada de treball. 
 
2. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procediment que es pretén dur a 
terme, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria pública que ha de regir el procediment per a la 
contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a auxiliar de joventut, que supleixi les 10 
hores/setmanals que actualment la tècnica no realitza, per disposar d’una reducció de 
jornada de treball. 
 
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i a l’etauler.  

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada

Promoció 
Nadal Qdat TresC

2x1 El 
Punt avui

La Màgia del Mag Lari 27/04/2019 15,00 €   12,00 €      10,00 €   10,00 € 10,00 € 7,50 €

Preu Públic 



 

  
 

 

14. Aprovació de les bases i convocatòria del procediment per a la creació d’una 
borsa de peons (exp. X1083/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès d’aquest Ajuntament crear una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals de peons. 
 
2. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur 
a terme, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el 
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents,  la Junta de Govern local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  

 
ACORD 

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

 
15. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
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 
20:20 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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