
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 22/2019 
Caràcter: ordinària  
Convocatòria: primera 
Dia: 18 de desembre 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 18 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 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
Absent 
 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde, qui excusa la seva assitència. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
4 de desembre de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4 de 
desembre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D'URBANISME 
 
2. Concessió llicència urbanística per a l’ampliació d’una nau (exped. 
X763/2018). 



 

  
 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 3 d’agost de 2018, registre d’entrada municipal núm. 4.120, el Sr. (…), en 

representació de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, sol·licita llicència d’obres per a l’ampliació 
de la nau 7 al carrer Ter s/n de Celrà, entrega documentació en matèria d’incendis i 
projecte d’obres. 
 

2. En data 16 de novembre de 2018, registre de sortida núm. 2703, es requereix 
documentació complementària respecte incendis. 

 
3. En data 4 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal núm. 6564, l’empresa Esteve 

Química SA presenta la documentació requerida. 
 

4. En data 14 de desembre de 2018 l’enginyer industrial assessor municipal informa 
favorablement l’expedient  justificant que es tracta d’un canvi no substancial a nivell 
ambiental i canvi no significatiu a nivells de protecció contra incendis condicionat a  
executar les obres descrites en la documentació signada en data 30 de novembre de 2018 i 
signada per l’enginyer tècnic Albert Francesc Garcia (col·legiat 14548) i que una vegada 
acabades les obres caldrà aportar certificat tècnic de les obres així com un “as buit” de 
l’obra executada. I en la mateixa data l’arquitecta emet informe favorable.  

 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

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

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

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

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

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

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a ESTEVE QUIMICA SA amb NIF núm. (…) llicència municipal per a 
l’AMPLIACIÓ DE NAU 7 situada al carrer Ter, s/n de Celrà, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
- Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
- Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut. 
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres:  
- Certificat tècnic de les obres així com un “as buit” de l’obra executada 



 

  
 

 

- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral. 
- Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 
la fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions generals: 
- Executar les obres descrites en la documentació signada en data 30 de novembre de 

2018 i signada per l’enginyer tècnic Albert Francesc Garcia (col·legiat 14548)  
- Certificat final de les obres i sol·licitud de devolució de la fiança de residus de la 

construcció. 
- Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les 

necessitats de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris 
municipals i els de les companyies de serveis.  

- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes o preveure un dipòsit de 6.000,- litres a les parcel·les i que 
mantingui les separacions mínimes als límits de la parcel·la.  

- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 

d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que 
l'Ajuntament determini per a fins públics.  

- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  

- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la 
immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les 
mateixes condicions que inicialment foren precises.  

- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.    

- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització.  

- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 

- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana 
de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 

 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 87.423,34 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     2.841,26 €  

Placa informativa:          12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

TOTAL:    3.163,26 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 



 

  
 

 

Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 
 

 
3. Llicència urbanística per substitució de coberta (exped. X1051/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 21 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal 132-2018, la Sra. (…),  
sol·licita llicència urbanística per a la substitució de coberta de l’habitatge unifamiliar 
situat a la Ronda de Baix núm. 22 de Celrà. 

2. En data 27 de novembre de 2018, registre de sortida municipal núm. 2.792, es 
requereix documentació complementària. 

3. En data 27 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal 6.426 i en data 11 de 
desembre de 2018, registre d’entrada municipal núm. 6.727, la Sra. (…) presenta la 
documentació complementària requerida. 

4. En data 14 de desembre de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 

1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text  
Refós de la Llei d'Urbanisme 

2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 

4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la SUBSTITUCIÓ 
DE COBERTA de l’habitatge unifamiliar situat a la Ronda de Baix núm. 22 de Celrà (ref. 
cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació del certificat final d’obres, certificat de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud 
de devolució de la fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions Generals: 
 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  



 

  
 

 

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

Base liquidable declarada: 34.518,33 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     1.121,85 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 80,00 € 

TOTAL:    1.213,85 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
4. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei 
d’acompanyament i suport juvenil desocupat de Celrà, i obrir la convocatòria 
per a contractar mitjançant procediment obert (exped. X1123/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu de serveis d’acompanyament, orientació i suport per a joves desocupats de 
Celrà –projecte Ketzal-. 
2.- Consten en l’expedient l’informe-memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la 
Secretària municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 



 

  
 

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte 
administratiu del servei d’acompanyament, orientació i suport per a joves desocupats de 
Celrà – projecte Ketzal-, amb un pressupost base de licitació de 103.492,66 Euros, IVA 
inclòs (85.531,12 Euros, IVA exclòs) i amb una durada de dos anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci 
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 15 dies 
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de 
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 158 i concordants de la 
LCSP. 
 
Cinquè. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 2021, per 
finançar (mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per 
l'import de 103.492,66 Euros, IVA inclòs, equivalent a dues anualitats, amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària número 50.3240.22799 formació de joves a càrrec del 
pressupost de l’exercici 2019 i les que correspongui de l’any 2020 i 2021. 

 
 



 

  
 

 

5. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de 
dinamització juvenil, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment obert simplificat (exped. X1124/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu de serveis de dinamització i orientació juvenil, consistent en 
l’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc en el marc de les 
tardes joves del Local Jove. 
 
2.- Consten en l’expedient l’informe-memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la 
Secretària municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
contracte administratiu del servei de dinamització  i orientació juvenil, consistent en 
l’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc en el marc de les 
tardes joves del Local Jove, per import de 34.521,81 Euros, IVA inclòs (28.530,43 Euros, 
IVA exclòs) i amb una durada de tres anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini 



 

  
 

 

mínim de 15 dies naturals, concretament, fins el dia 14 de gener de 2019 es presentin les 
proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 2021, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
34.521,81 Euros, IVA inclòs, equivalent a tres anualitats, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària número 50.3240.22799 formació de joves a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2019 i les que correspongui de l’any 2020 i 2021. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte menor de serveis d’acompanyament juvenil durant 
el primer trimestre de 2019 (exped. X1120/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La tècnica de joventut de l’Ajuntament de Celrà ha emès informe justificant el servei a 
contractar, consistent en el servei d’acompanyament juvenil i suport per a joves 
desocupats, durant els mesos de gener a març de 2019, per 20 hores setmanals.  
 
2. La Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social ha presentat oferta econòmica per a la 
realització de l’activitat indicada per un import de 2.039,41€/mes, IVA exempt, resultant 
per als tres mesos un total de 6.118,23 euros, IVA exempt.  
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
la  Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social i motivant la necessitat del contracte on es 
justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar a favor de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social, amb NIF (…) i 
domicili a efectes de notificació a la Pl. De Lluís Companys, 12 Edifici 100 llars de 17003 
Girona, el contracte menor del servei d’acompanyament juvenil i suport per a joves 



 

  
 

 

desocupats, durant els mesos de gener a març de 2019, per 20 hores setmanals, 
concretament, des del dia 1 de gener al 31 de març de 2018, per un import total de 
6.118,23 euros, IVA exempt, de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3240.22799 “Formació joves”, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat 
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea de Joventut i fiscalitzades per la 
intervenció de la corporació. 
 
Quart. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent. 
 
Cinquè. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Sisè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb 
l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Setè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la tècnica de joventut, que exercirà les 
facultats de responsable del contracte. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
7. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per actuacions diverses d’urgència 
derivades de la llevantada del mes de novembre (exped. X1090/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En dates 5 i 13 de desembre de 2018 el tècnic de l’àrea de serveis municipals ha emès 
informe justificant l’obra a contractar i que és la reposició i compactació del ferm a 
diferents zones del municipi afectades per les llevantades del mes de novembre d’enguany: 

• Fase 1: Pl. del Mercat, aparcament de la Pl. Catalunya i aparcament de l’Escola 
Municipal de Dansa i l’escola Falgueres 

• Fase 2: Pl. Ajuntament, Pl. 1 d’octubre, Rambla Josep Pla i aparcament del carrer 
Torrent Orriols. 

 
2. L’empresa Transports Reixach, S.A. ha presentat oferta econòmica per les dues 
actuacions:  
 

 Import (IVA 
exclòs) 

Import (IVA 
inclòs) 

Pl. del Mercat, aparcament de la Pl. Catalunya i aparcament de 
l’Escola Municipal de Dansa i l’escola Falgueres 

11.559,00 € 13.986,39 € 

Pl. Ajuntament, Pl. 1 d’octubre, Rambla Josep Pla i aparcament 
del carrer Torrent Orriols 

5.462,00 € 6.609,02 € 

Import total 17.021,00€ 20.595,41€ 
 
3. En data 5 i 14 de desembre de 2018 l’òrgan de contractació ha emès respectius 
informes, proposant l’adjudicació del contracte a l’empresa Transports Reixach, SA i 



 

  
 

 

motivant la necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de 
l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 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 TRANSPORTS REIXACH, SA, amb NIF (…) i domicili 
a efectes de notificació a la Ctra. GI-531 Km.4 P.I. Jueria-17150 Sant Gregori- , el 
contracte menor d’obres per a reparar el ferm de diferents indrets del municipi que van 
resultar greument danyats per les pluges del mes de novembre, per un import de 
17.021,00 euros, IVA exclòs (20.595,41 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1532.21000  “Conservació vies públiques”, del pressupost de 2019 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. 
 
 
8. Adjudicació d’un contracte menor de servei per impressió revista la Llera del 
Ter (exped. X616/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 de desembre de 2018 el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei 
a contractar. 
 
2. Es va convidar a (…) perquè presentés la seva oferta econòmica. 
 
3. En data 14 de desembre de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa (…), amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació: 
(…), el contracte menor de serveis per l’edició de la Llera del Ter número 57 tardor-hivern 
2018, per un import de 3.462,00 Euros, Iva exclòs (3.600,48, IVA inclòs), de conformitat 
amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
65.9200.22602 Revista la Llera del Ter, del pressupost vigent de la corporació, i de 
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 



 

  
 

 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de noves tecnologies, 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. 
 

 
9. Aprovació de la pròrroga de l’autorització d’ús del moll de l’estació a favor de 
l’Associació Juvenil Coordinadora de joves de Celrà (exped. X540/17). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Per acord de Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2018 es va acordar autoritzar a 
l’Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà per a la utilització de l’immoble del moll 
de l’estació de Celrà, amb la finalitat de dinamitzar el jovent del municipi, durant el període 
d’un any, amb una durada màxima, incloses les pròrrogues, de quatre anys. 
 
En data 5 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006619, l’Associació 
Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà manifesta el seu interès en prorrogar l’autorització. 
 
És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 17 de 
gener de 2019 fins al dia 16 de gener de 2020.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local. 
 
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. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització del moll de l’estació de Celrà, a 
favor de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà, des del dia 17 de 
gener de 2019 fins al dia 16 de gener de 2020, amb la finalitat de dinamitzar el jovent del 
municipi, organitzar activitats pel jovent de Celrà i alhora potenciar l’autoorganització del 
jovent segons els seus interessos, de conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa a les 
condicions i determinacions que s’indiquen en l’acord de Junta de Govern Local adoptat el 
dia 16 de gener de 2018. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà.  

 
 



 

  
 

 

EN MATÈRIA D'HISENDA 
 
10. Atorgament d’una subvenció per a projectes de cooperació (exped. 
X527/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’associació de Sarrià de Ter Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) treballa 
per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’Aguacatán, un 
municipi del nord–oest de Guatemala que té 62.000 habitants i el 70% de la població es 
troba en situació de pobresa.  
La majoria de la població d'Aguacatán viu dispersa en les més de 80 comunitats que es 
troben en el territori del municipi i els deutes i la pobresa dificulten la supervivència en 
aquest municipi, fet pel que cada any, moltes membres de cada família abandonen la llar 
per emigrar cap al nord. 
Aquest municipi va ser fortament castigat durant més de 30 anys pel conflicte armat de 
Guatemala i ha estat privat de qualsevol possibilitat de desenvolupament social i econòmic.  
En aquest entorn, amb una societat aguateca en la que la discapacitat encara és un tema 
tabú i on els sistemes de salut i d’educació són insuficients (a Aguacatán hi ha un sol metge 
per atendre quasi 60.000 habitants), les persones amb discapacitat no tenen possibilitats 
d’aspirar a una vida digna en la qual puguin desenvolupar-se com a persones amb plens 
drets. Són molts els infants amb discapacitat que no assisteixen a l’escola per falta 
d’atenció especialitzada. 
 
Des del 2008, l’associació GERD desenvolupa el “Programa Integral d’Atenció Especial per a 
Persones amb Discapacitat d’Aguacatán” conjuntament amb l’associació de persones amb 
discapacitat del municipi, que de cara al 2018, preveu  continuar treballant en 4 eixos 
bàsics adreçats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat: formació-
educació, mobilitat, gènere i garantir el bon funcionament institucional de l’ASOPEDI. Unes 
de les activitats més rellevants del programa és la gestió del Centre de Formació i Atenció 
Especialitzada per persones amb discapacitat d’Aguacatán i la consolidació i 
desenvolupament del grup de mares d’infants amb discapacitat d’Aguacatán.  
En data 16 d’octubre de 2018, registre d’entrada municipal E2018005552, l’entitat GERD 
amb NIF (…) ha sol·licitat a l’ajuntament de Celrà una aportació econòmica per tal de 
finançar el projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones 
amb discapacitat d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2018. 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa del GERD donant suport a aquest programa, 
amb una aportació econòmica de 4.250 euros. 
  
2. L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina 
educativa, esdevenir font d’informació i servir com a dietari. S’edita a 14 països i es publica 
en 5 llengües diferents. El lema vol fer reflexions al voltant de temes diversos: el gènere, 
l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió, etc. L’Agenda de l’any 2019 
té com a lema “Les grans causes en allò petit”.  El projecte contempla dos pilars bàsics: la 
campanya de sensibilització  i el viatge d’anada i tornada. La campanya vol donar a 
conèixer el lema i els materials didàctics que l'acompanyen.  
 
L’Ajuntament de Celrà té interès en col·laborar amb aquest projecte a través del Fons 
Català de Cooperació que presenta el projecte 3170. “Agenda llatinoamericana mundial 
2019 - campanya 2018-2019: les gran causes en allò petit”, realitzant una aportació 
econòmica de 751 euros. 
 
3. L’Associació Catalana d’Amics del poble Saharauí (ACAPS) porta a terme una important 
tasca social liderant la defensa dels drets humans individuals i col·lectius del poble saharauí 
i promovent projectes d’assistència humanitària o programes de cooperació, 
desenvolupament i sensibilització envers la causa saharauí. 
 
En  data 15 de maig de 2018, registre d’entrada municipal E2018002397, l’ACAPS Girona 
amb NIF (…) ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per contribuir a la seva causa, 



 

  
 

 

concretament per a dos dels projectes que l’entitat ha presentat conjuntament amb la 
sol·licitud i que són els següents: 
 

- Projecte “Vacances en Pau” gràcies al qual cada any aproximadament uns 400 
infants saharauís d'entre 9 i 13 anys són acollits per famílies catalanes durant els 
mesos de juliol i agost, i concretament una mitjana de 35 infants són acollits per 
famílies de les comarques gironines. Les colònies d'estiu per infants saharauís són 
un símbol de solidaritat amb els nens i nenes saharauís i un clam per la pau, contra 
la injustícia i la guerra. Durant el temps d’acollida, l’ACAPS organitza visites 
d’atenció sanitària general i específica, si s’escau, i les famílies els ofereixen la 
possibilitat de gaudir de tot allò del que estan privats en els camps de refugiats en 
que viuen, on les condicions de vida són extremes. Aquest estiu 2018, una família 
de Celrà ha acollit un infant i la subvenció per aquest projecte es destinarà a 
sufragar la despesa derivada del viatge d'aquests dos infants acollits al municipi. 

 
- Projecte “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2018”.Els campaments de 

refugiats sahrauís, a la província algeriana de Tindouf, compten amb un sistema 
sanitari precari. En l’àmbit odontològic, si la OMS recomana que hi hagi un dentista 
per cada 3.500 habitants, als campaments n’hi ha un per cada 15.000 persones. La 
falta de tractament sol acabar comportant l’extracció de les dents afectades, i és 
molt habitual veure entre la població sahrauí a moltes persones per sota dels 30 
anys que conserva un nombre molt limitat de dents, amb la conseqüent afectació a 
la seva capacitat per seguir una dieta equilibrada i saludable, i per tant, reduint 
dràsticament la seva qualitat de vida. 
El projecte que desenvolupa l’ACAPS té per objectiu formar una comissió tècnica 
d’odontòlegs i desplaçar-se als Campaments de Refugiats a Tindouf per tal de 
millorar la qualitat de vida dels habitants d’Smara. El projecte té cinc objectius 
específics: Reforç de les tasques odontològiques realitzades per professionals 
sahrauís; enviar material odontològic fungible; formar i els auxiliars dentals i joves 
professionals sahrauís; implementació i seguiment del Programa Preventiu Escolar 
de Salut Bucodental a una escola; la campanya de sensibilització a través de xarxes 
socials i amb un documental realitza per una expedició dels Dentistes de Girona pel 
Sàhara el 2016. 

 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir amb aquests dos projectes presentats per ACAPS 
Girona de la següent manera: 

- Una aportació econòmica per import de 550 euros a destinar l projecte de 
Vacances en Pau 

- Una aportació econòmica per import de 3.700 euros a destinar al projecte 
“Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2018” 

 
4. Gàmbia és un país pobre que aporta un dels índexs de desenvolupament humà més 
baixos del món, que requereix de finançament procedent d’ONG per finançar la construcció 
d’escoles i altres instal·lacions i infraestructures públiques. 
En aquest context, l’Associació Ceesay Kunda Sumpu Ado Ati Bane (Associació de veïns del 
barri Cessay Kunda de Garawol) amb domicili a Celrà, vol ampliar l’escola de Garawol ja 
que actualment, no hi ha prou espai per atendre tots els infants que hi volen assistir, que 
es calcula que són entre 60 i 70 nens i nenes d’entre 5 i 14 anys. 
 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir amb el projecte de l’associació municipal Ceesay 
Kunda Sumpu Ado Ati Bane amb una aportació econòmica de 1.500 euros. 
 
5. Ha emès informe la secretària de la corporació que 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), 



 

  
 

 

aprovar per Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
  

Primer. Atorgar una subvenció per import de 4.250 euros a favor del Grup Editor de la 
revista del Discapacitat (GERD) amb CIF (…), domicili C/ Firal, 22 – 17840 de Sarrià de Ter 
i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…) amb la finalitat de contribuir a la causa 
del projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a persones amb 
discapacitat d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2018, que pretén garantir sobretot 
l’educació i l’accés a la salut dels infants i adults amb discapacitat d’Aguacatán, i contribuir 
a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones en general. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 4.250 euros a favor de Grup Editor 
de la revista del Discapacitat (GERD). 
  
Tercer. Atorgar una subvenció per import de 751 euros, a favor del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb NIF (…) i domicili a Rambla santa Mònica 10, 4t 
08002 de Barcelona i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), destinada al 
projecte 3170. “Agenda llatinoamericana mundial 2019 - campanya 2018-2019: les gran 
causes en allò petit” L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres 
finalitats: ser  una eina educativa, esdevenir font d’informació i servir com a dietari. S’edita 
a 14 països i es publica en 5 llengües diferents. Cada any s’edita sota un lema diferent, que 
vol fer reflexions al voltant de temes diversos: el gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, 
la política mundial, la religió, etc. El projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de 
sensibilització  i el viatge d’anada i tornada. La campanya vol donar a conèixer el lema i els 
materials didàctics que l'acompanyen.  

 
Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 751 euros a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament pel projecte “Agenda llatinoamericana mundial 2019 - 
campanya 2018-2019: les gran causes en allò petit”. 
 
Cinquè. Atorgar una subvenció per import  total de 4.250 euros a favor de l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de Girona (ACAPS), amb NIF (…), domicili al Carrer 
Mestre Civil 3, de Girona i adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (…), 
destinada a diferents projectes, de la manera que tot seguit s’indica: 
 

- Subvenció de 550 euros per al Projecte “Vacances en Pau” gràcies al qual cada any 
aproximadament uns 400 infants saharauís d'entre 9 i 13 anys són acollits per 
famílies catalanes durant els mesos de juliol i agost, i concretament una mitjana de 
35 infants són acollits per famílies de les comarques gironines. Aquest estiu, una 
família de Celrà ha acollit un infant i la subvenció per aquest projecte es destinarà a 
sufragar la despesa derivada del viatge d'aquest infant acollit al municipi. 

 
- Subvenció de 3.700 euros al projecte “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 

2018” que té per objectiu principal formar una comissió tècnica d’odontòlegs i 
desplaçar-se als Campaments de Refugiats a Tindouf  per tal de millorar la qualitat 
de vida dels habitants d’Smara. El projecte té cinc objectius específics: Reforç de 
les tasques odontològiques realitzades per professionals sahrauís; enviar material 
odontològic fungible; formar i els auxiliars dentals i joves professionals sahrauís; 
implementació i seguiment del Programa Preventiu Escolar de Salut Bucodental a 



 

  
 

 

una escola; la campanya de sensibilització a través de xarxes socials i amb un 
documental realitza per una expedició dels Dentistes de Girona pel Sàhara el 2016. 

 
Sisè. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.250 euros a favor de ACAPS 
Girona pels projectes subvencionats en l’apartat cinquè del present acord. 
 
Setè. Atorgar una subvenció per import de 1.500 euros a favor de l’Associació Ceesay 
Kunda Sumpu Ado Ati Bane amb CIF (…), domicili C/ les Bòbiles, 9 1-4, 17460 de Celrà i 
adreça electrònica a efectes de notificacions (…) amb la finalitat de contribuir a la causa del 
projecte d’ampliació de l’escola de Garawol (Gàmbia) per tal de que hi puguin ser atesos 
tots els infants d’entre 5 i 14 anys del poble. 
 
Vuitè. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 1.500 euros a favor l’Associació 
Ceesay Kunda Sumpu Ado Ati Bane. 
 
Novè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 “Fons 
de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2018. 
 
Desè. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició: 
 

Única. Aquestes subvencions estan condicionades a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, 
la subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de 
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat 
subvencionada. A més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a 
terme durant l’any objecte de subvenció. 

 
Onzè. 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. 
 
Dotzè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
11. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació Pastorets de Celrà 
(exped. x1097/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 10 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006689, l’Associació 
Pastorets de Celrà sol·licita una subvenció per a la producció de ‘Pastorets 10 anys’ al 
Teatre Ateneu de Celrà.  
 
La Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per a l’atorgament d’una subvenció a 
favor de l’Associació Pastorets de Celrà, per import de 800,00 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 per import de 800,00 euros a favor de l’Associació 
Pastorets de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Cabanya, 
16 de Celrà, per a la realització del Pessebre Vivent de Celrà 2018. 
 
Reconèixer l’obligació i 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 entitat: 

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

 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
“Aportació entitats cíviques i culturals” 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.  

 
 
12. Atorgament d’una subvenció a favor de l’AMIPA Gínjols per la contractació 
d’un taller espectacle durant el curs 2017-18 (exped. x1021/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. L’AMIPA Gínjols va contractar un taller-espectacle basat en jocs musicals, adreçat a 
tots els infants de l’escola bressol, que es va realitzar en data 20 d’abril de 2018, 
coincidint amb la Festa de Sant Jordi. 
 

2. En data 11 de desembre de 2018, registre municipal d’entrada 6704, l’AMIPA 
Gínjols ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per import de 266,20 euros, per 
sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, s’adjunta documentació justificativa de la despesa  
realitzada. 

 
3. És voluntat de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà contribuir en 

l’organització d’aquest tipus d’activitats per part de les AMIPA que complementen 
l’activitat educativa de les escoles bressol i fomenten la cohesió de la comunitat 
educativa del centre. 
 

4. La tècnica d’Educació ha emès un informe relatiu a la justificació de la despesa 
realitzada, segons el qual es considera correctament justificat un import de 266,20 
euros. 
 

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; 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.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import 
de 266,20 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols amb NIF (…), 
domicili al C/Canigó, 5, de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), a fi de 
sufragar part de la despesa derivada de la contractació d’un taller-espectacle basat en jocs 
musicals, adreçat a tots els infants de l’escola bressol, que es va realitzar en data 20 d’abril 
de 2018, coincidint amb la Festa de Sant Jordi. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3234 48000 
“Aportació AMIPA EB Gínjols” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 



 

  
 

 

 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
 
13. Atorgament d’ajuts a famílies per la realització d’activitats extraescolars 
durant el curs 2018-2019 (exped. X143/2018). 
 

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 22 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. 

 
Segons la proposta de la comissió, algunes de les famílies sol·licitants que són 
usuàries i fan seguiment amb l’equip de serveis socials no podran inscriure els seus 
fills i filles a cap activitat perquè no poden assumir la diferència de preu, tot i l’ajuda. 
 
Atesa la situació, es proposa que algunes de la sol·licituds amb valoració específica de 
serveis socials, es puguin resoldre de manera independent, per tal els seus imports 
d’ajuda, i de retruc, tots els altres ajuts individuals, es vegin augmentats i permetin 
l’accés a activitats. 
 

3. En data 14 de desembre de 2018 l’educadora de Serveis Socials ha emès un informe, 
que consta en l’expedient administratiu,  amb la proposta de famílies sol·licitants que 
han de rebre aquest ajut extraordinari, amb el detall de l’activitat que realitzen els 
infants beneficiaris, el cost de les activitats, els imports que hauran d’assumir les 
famílies i els imports unitaris dels ajuts. 

 
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 981 euros a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
 

DNI/NIE Sol.licitant Infant Puntuació ACTIVITAT AJUT 
(…) (…) (…) 

38,10 Act. Fisicoesportives Ajuntament 89 € 
(…) (…) (…) 43,84 Act. Fisicoesportives Ajuntament 113 € 
(…) (…) (…) 20,75 EMDC 121 € 
(…) (…) (…) 43,84 FUTBOL 95 € 
(…) (…) (…) 43,84 FUTBOL 95 € 
(…) (…) (…) 30,57 FUTBOL 160 € 
(…) (…) (…) 32,74 PATINATGE 76 € 
(…) (…) (…) 34,08 RÍTMICA 94 € 
(…) (…) (…) 28,52 RÍTMICA 138 € 

 
 
Els següents infants no tenen dret a ajut perquè finalment no s’han inscrit a cap activitat: 
 

DNI/NIE Sol·licitant Infant 
(…) (…) (…) 
(…) (…) (…) 

 
 

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: 
- UCE CELRÀ amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions a (…): 350 euros a 

destinar a 3 infants beneficiaris. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions a (…): 232 

euros a destinar a 2 infants beneficiaris. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a 

(…): 76 euros a destinar a 1 infant beneficiari. 
- 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 121 euros i la quota de les 
activitats fisicoesportives a 2 infants per un import total de 202 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: 

 
UCE Celrà 280 € 

Club de Rítmica 186 € 

Club de Patinatge 61 € 
 

• 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 70.2311.48000 
“Ajudes a famílies” 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. 
 
 
14. Atorgament subvenció façanes casc antic 2018 (exped. x61/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària del dia 13 de febrer de 2018 es van aprovar les bases reguladores 
per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. 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 116, de 15 de juny, 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 129, de 4 de juliol i en el e-tauler de la 
Corporació. 
 
2.- Han presentat sol·licitud: 
 

Nom Núm. Registre entrada Data Registre entrada 
(…) E2018006240 16/11/2018 
(…) E2018006445 29/11/2018 

 



 

  
 

 

3.- La comissió tècnica de valoració ha emès una proposta d’atorgament dels per a la 
rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà, d’acord amb els criteris que consten en els 
articles 9 i 11 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 els següents ajuts per a la rehabilitació de façanes del nucli antic de 
Celrà: 
 

NIF/NIE Nom sol·licitant Ubicació immoble Import ajut 

(…) (…) c/Muralla, 7 77,70€ 
(…) (…) c/Ronda de Baix, 2 – c/Major, 1 1.000,00€ 
 
Segon. Els ajuts s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita 
dels tècnics municipals, que emetran un informe al respecte, de conformitat amb l’article 
14 de les bases reguladores.  
 
Tercer. El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la 
documentació. 
 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 ‘Subvencions 
rehabilitació de façanes’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà 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 aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 
 
Setè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
15. Aprovació d’unes bases i convocatòria, per raó d’urgència, per a la 
contractació laboral temporal d’un/a auxiliar administratiu/va (exped. 
X1117/18). 
 



 

  
 

 

L’Ajuntament ha de dur a terme, amb caràcter urgent, un procés selectiu per a la 
contractació laboral temporal d’un/a auxiliar administratiu/va amb l’objecte de substituir la 
jornada de treball fins a la incorporació de la titular del lloc de treball, en situació de baixa 
per maternitat ja que la persona que la venia substituint ha comunicat que no pot continuar 
fent aquesta substitució. 
  
Vist l’article 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de els entitats locals de Catalunya; l’article 291 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 els articles 11.1, 55, 56 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent 
 

A C O R D  
 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació laboral 
temporal, per raó d’urgència, d’un/a auxiliar administratiu/va per substituir la jornada de 
treball fins a la incorporació de la titular del lloc de treball, en situació de baixa per 
maternitat. 
 
Segon.- Procedir a donar publicitat a les esmentades bases i de la convocatòria de 
l’esmentada plaça en el tauler d’anuncis de la Corporació i a l’etauler de la pàgina web de la 
corporació.  
 

 
16. Aprovació d’unes bases i convocatòria del procediment per a la creació 
d’una borsa d’auxiliar administratius/ves (exped. X1125/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès d’aquest Ajuntament crear una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals d’auxiliars administratius/es. 
 
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 d’auxiliars 
administratius/ves. 
 
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.  
 

 
17. Retribucions complementàries (exped. X25/18). 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 10 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el 
mes de novembre, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 135,00 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 de novembre, 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.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del butlletí d’informació municipal La Celranenca 
del mes de desembre 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. 
 
4.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores i 30 minuts extraordinàries davant l’increment 
d’activitat al pavelló d’esports durant el mes de novembre, segons queda acreditat en la 
proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 82,61 euros en concepte 
d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
5.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries donant suport a l’increment d’activitat al 
pavelló d’esports durant el mes de novembre, segons queda acreditat en la proposta del 
regidor de règim intern proposant el pagament de 83,10 euros en concepte d’hores 
extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
6.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 8 hores i 
30 minuts durant el mes de novembre 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 204,68 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
7.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del tríptic informatiu de les activitats nadalenques 
‘Nadal a Celrà’ i el nou butlletí de civisme 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 



 

  
 

 

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
135,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de desembre 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 desembre 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 
500,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de desembre de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
82,61 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de desembre de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal Esports” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
83,10 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de desembre de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3200.15100 “Gratificacions 
personal Educació” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
204,68 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.  
 
Setè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
18. Retribucions complementàries: complement de productivitat (exped. 
X1122/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
S'ha acordat un complement de productivitat per tal de reduir l'absentisme del personal al 
servei de l'Ajuntament, en funció dels dies efectivament treballats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que el complement de productivitat està 
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa 



 

  
 

 

amb què el funcionari exerceix la seva feina. I en els mateixos termes es pronuncia l'article 
103.c del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 
 
Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret d’Alcaldia 
340/2015, de data 22 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de Govern Local la 
competència per aprovar la distribució de les retribucions complementàries que no siguin 
fixes i periòdiques; 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
l’import total de 58.585,62 euros, en concepte de complement de productivitat amb 
l'objectiu de reduir l’absentisme laboral, pels dies efectivament treballats, a favor del 
personal i quanties que es relaciona a l’annex adjunt. 
 
Segon.- Imputar la despesa en les aplicacions pressupostàries del Capítol I del pressupost 
de l’any 2018 de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
19. 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, dos 
assumptes no inclosos en l’ordre del dia i que corresponen als assumptes següents: el 
contracte menor de serveis per al manteniment de la xarxa d’enllumenat públic durant el 
període de gener a març de 2019 i l’atorgament d’una subvenció per la realització de 
diverses activitats. S’aprova per unanimitat la urgència. 
 
19.1 Adjudicació d’un contracte menor de serveis: manteniment de la xarxa 
d’enllumenat públic durant el període gener a març 2019  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea de serveis públics ha emès informe justificant el servei a contractar i 
que és el manteniment de l’enllumenat públic mentre es duu a terme la licitació del 
contracte ja que el vigent finalitza el pròxim dia 31 de desembre de 2018.  
 
2. Etrabonal, S.A. ha presentat una oferta per a realitzar aquest servei per l’import de 
2.490,50 euros mensuals, IVA exclòs (3.013,50 Euros, IVA inclòs). 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe, proposant l’adjudicació del contracte a 
l’empresa ETRABONAL, SA motivant la necessitat del contracte on es justifica que no 
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 
conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 



 

  
 

 

 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa ETRABONAL, SA, amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificació C/ Mercuri, 30-32 -08940 Cornellà de Llobregat-, el contracte menor de 
serveis pel manteniment de l’enllumenat públic durant el primer trimestre de 2019, per un 
import de 7.471,50 euros, IVA exclòs (9.040,51 euros, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada, a raó de 2.490,50 euros mensuals, IVA exclòs (3.013,50 Euros, IVA 
inclòs), 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1650.21000  Conservació enllumenat públic  del pressupost de 2019  de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de 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. 

 
19.2 Atorgament d’una subvenció per a sufragar les despeses derivades de 
l’organització d’activitats realitzades.   
 
La Secretària de la Corporació, Sra. Rosa Maria Melero Agea, informa als presents que 
atès que el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament, és secretari de la 



 

  
 

 

Coordinadora de Festes de Celrà, estem davant un supòsit d’abstenció. I que, de 
conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 23 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic 
del Sector Públic, el Sr. Daniel Cornellà Detrell ha d’abstenir-se de participar en la 
deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament Orgànic 
Municipal, el Sr. Cornellà abandona la Sala mentre es discuteix i es vota la proposta 
d'acord. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 17 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006838, la 

Coordinadora de Festes de Celrà sol·licita a l’Ajuntament de Celrà una subvenció per 
import de 3.500 euros per la realització de diverses activitats organitzades durant el 
mes de novembre de 2018 i les que s’organitzaran durant els dies de Nadal, entre 
d’altres. 

 
2. Ha emès informe favorable la tècnica de cultura per la concessió d’una subvenció de 

3.500,00 euros a favor d’aquesta entitat per unes activitats concretes. Consta en 
l’expedient informe de la secretària de la corporació. 
  

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

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 3.500,00€ 
a favor de l’entitat la Coordinadora de Festes de Celrà, amb CIF G-55130413, destinada a 
sufragar les despeses derivades de l’organització d’activitats realitzades durant el mes de 
novembre i les que s’organitzaran durant els dies de Nadal, entre d’altres. 
 
Segon.- 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’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que 
s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures 
justificatives de la despesa realitzada. La justificació d’aquesta subvenció s’haurà 
de presentar a l’Ajuntament de Celrà abans del dia 15 d’abril de 2019. 

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. 

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48000 
‘Entitats organitzadores de festes’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2018. 
 
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 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. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
20. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
21. 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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