
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 13/2019  
Caràcter: ordinària  
Convocatòria: primera 
Dia: 16 de juliol de 2019 
Horari: de 15:15 hores a 16:40 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 15:15 hores del dia 16 de juliol de 2019, 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 Local que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència 
del Senyor Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí i el Sr. Albert Lopez Guàrdia, 
regidor/a delegats amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
1. Ratificació del Decret d’Alcaldia 536/2019, de data 27 de juny de 2019, 
relatiu a l’atorgament d’una llicència per a la construcció de dues 
fonamentacions per a sitges (exp. X597/2019) 
 

Per Decret d’Alcaldia número 536/2019, de data 27 de juny de 2019, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 6 de juny de 2019, registre d’entrada E2019003442 el Sr. (…), en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta sol·licitud de llicència urbanística 
per a la construcció de la fonamentació i d’unes sitges en una parcel·la industrial. 



 

  
 

 

 
En data 21 de juny de 2019, registre d’entrada E2019003882 el Sr. (…), en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta documentació complementària. 
 
En data 21 de juny de 2019 ha emès l'informe pertinent l’arquitecta municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Articles 187.1 i 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. 
 
Per tot l’exposat; 

HE RESOLT  
 
Primer.- Concedir a la PROTEIN SA amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la 
CONSTRUCCIÓ DE DUES FONAMENTACIONS PER A SITGES situat al carrer Creus 
núm. 5 i 7 (carrer Pirineus, 98 i 100) de Celrà (ref. cadastral núm. XXX i 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 abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Projecte executiu visat. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres i certificat final de l'obra. 
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. 
 
C.G. Condicions Generals de les llicències d’obres 
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.  
• 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:    50.000,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:      1.625,00 €  

Placa informativa:         12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència 
(OF núm. 11) 

    155,00 € 

TOTAL:    1.792,00 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. 
 
Setè.- Ratificar aquest acord a la pròxima Junta de Govern Local. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 536/2019, de data 27 de juny de 2019, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
 



 

  
 

 

2. Llicència urbanística per a la substitució de coberta d’habitatge unifamiliar 
(Exp. X592/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 6 de juny de 2019, registre d’entrada municipal 3.428, el Sr. (…),  sol·licita 

llicència urbanística per a la substitució de coberta de l’habitatge unifamiliar situat al carrer 
Major núm. 13 de Celrà. 

2. En data 14 de juny de 2019, registre d’entrada municipal 3.662, el Sr. (…) presenta 
documentació complementària. 

3. En data 17 de juny de 2019 l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 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 514/2019, de data 19 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la SUBSTITUCIÓ DE 
COBERTA de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Major núm. 13 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: 22.407,84 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:           728,25 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:    820,25 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 CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
3. Adjudicació del contracte administratiu d’obres per a l’execució de l’annex 
del projecte d’obra ordinària titulat construcció de la nau de la brigada 
municipal i que consistirà en finalitzar els treballs de construcció d’aquesta nau 
(procediment obert simplificat) (exp. X336/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.  Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 19 de març de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per a l’execució de l’annex del projecte d’obra ordinària titulat 
Construcció de la nau de la brigada municipal i que consistirà en finalitzar els treballs de 
construcció d’aquesta nau, amb un pressupost base de licitació per import de 45.473,84 
euros, IVA exclòs (55.023,35 Euros, IVA inclòs), es va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particulars i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació 
d’aquest contracte. 
 
2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
es va publicar en el perfil del contractant el dia 29 de març de 2019. 
 



 

  
 

 

3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 18 d’abril de 2019 a les 
14.30h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 25 d’abril de 2019. 

 
4. Han presentat oferta els licitadors següents:      
      

             Registre d’entrada municipal 
Licitadors Registre Data 

Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona, S.L. E2019002371 16/4/2019 
Montcruma, S.L.U. E2019002447 16/4/2019 

 
5. En data 25 d’abril de 2019 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 
presentat pels licitadors. Un cop oberts els sobres i aplicada la fórmula, la puntuació 
obtinguda per les empreses licitadores en el preu ofert (criteri únic) ha estat la següent: 
  
 

Licitadors 
Import  oferta 

€  IVA 
Import oferta 

€ puntuació 
oferta € 

classificació 
ofertes 

(IVA exclòs)   (IVA inclòs) 20 punts 
Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona, 
S.L. 43.203,00€ 9.072,63€ 52.275,63€ 19,62 2 

Montcruma, S.L.U. 42.390,71€ 8.902,05€ 51.292,76€ 20 1 
 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
 

 1.- Montcruma, S.L.U. 
2.- Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona, S.L. 

 
2.- Sol·licitar al licitador classificat en primer lloc perquè en el termini de set dies 
hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic 
corresponent faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a 
l’adjudicació d’aquest contracte. 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el 
que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest 
contracte una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar 
que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars. 
 

6. El dia 13 de maig de 2019, registre de sortida municipal número S2019001218, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Montcruma, 
S.L.U., empresa classificada en primer lloc, indicant-li que havia de presentar aquesta 
documentació en el termini de 7 dies hàbils, des de l’enviament del requeriment, per tal de 
procedir a l’adjudicació. I en dates 20 i 22 de maig de 2019, registres d’entrada municipals 
E2019003082 i E2019003118, Montcruma, S.L.U. va presentar documentació diversa però 
es van detectar algunes mancances. 
 
7. En data 3 de juny de 2019, registre de sortida municipal S2019001460, es va requerir a 
Montcruma, S.L.U. per a què presentés la documentació que faltava en el termini  màxim 
de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment. I en data 5 de juny de 
2019, registre d’entrada municipal número E2019003390, l’empresa presenta la 
documentació requerida dins el termini establert i acredita haver constituït la garantia 
definitiva per import de 2.119,53 euros mitjançant una assegurança de caució formalitzada 
amb Millenium Insurance Company, LTD.  
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte per executar l’obra titulada Finalització dels treballs de 
construcció de la nau de la brigada a favor de l’empresa Montcruma, S.L.U. amb domicili al 
carrer Còrsega, 68 Esc.B 6è-2a de 08029 Barcelona i amb CIF (…) per un import de 
42.390,71 euros, IVA exclòs (51.292,76 euros, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, per l’annex del projecte d’obra ordinària municipal titulat nau 
brigada municipal de Celrà i per la plica presentada per l’empresa adjudicatària, els 
documents de la qual formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
número 80.9330.62200 ‘Nau brigades’ del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Montcruma, S.L.U., adjudicatària del contracte, i 
citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte 
administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 



 

  
 

 

 
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
4. Adjudicació contracte administratiu d’obres per portar a terme l’execució de 
l’annex del projecte d’obra ordinària municipal titulat reforma del nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà- Fase 1 
(procediment obert simplificat) (exp. x492/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.  Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 7 de maig de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per a la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la 
Torre Desvern, amb un pressupost base de licitació per import de 73.779,75 euros, IVA 
exclòs (89.273,50 Euros, IVA inclòs), es va aprovar el Plec de clàusules administratives 
particulars i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte es 
va publicar en el perfil del contractant el dia 14 de maig de 2019. 
 
2. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 3 de juny de 2019 a les 
14.30h, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 6 de juny de 2019. 

 
3. Ha presentat oferta un licitador: Excavaciones Ampurdan 2000, S.L., registre d’entrada 
municipal E2019003331 de data 3 de juny de 2019.  
 
4. En data 6 de juny la Mesa de contractació es reuneix per obrir el sobre únic presentat 
pel licitador. Un cop obert el sobre i aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu 
ofert (criteri únic) ha estat la següent: 
  

Licitadors 

Import  
oferta €  

IVA 

Import 
oferta € 

puntuació 
oferta € 

(IVA exclòs)   (IVA inclòs) 20 punts 

Excavaciones Ampurdan 2000, S.L. 66.608,00 13.987,68 80.595,68 20 

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

Únic. Sol·licitar a Excavaciones Ampurdan 2000, S.L. perquè en el termini de set 
dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment electrònic faci 
arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació 
d’aquest contracte.  
 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el 
que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest 
contracte una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar 
que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars. 
 



 

  
 

 

6. El dia 10 de juny de 2019, registre de sortida municipal número S2019001603, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Excavaciones 
Ampurdan 2000, S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el 
termini de 7 dies hàbils, des de l’enviament del requeriment, per tal de procedir a 
l’adjudicació. En data 19 de juny de 2019, registre d’entrada municipal E2019003836 
Excavaciones Ampurdan 2000, S.L. va acreditar la constitució de la garantia definitiva per 
import de 3.330,40 euros mitjançant una assegurança de caució formalitzada amb 
Compañía espanyola de seguros de Crédito a la exportación, S.A., i va presentar 
documentació diversa però es van detectar algunes mancances. 
 
7. En data 28 de juny de 2019, registre de sortida municipal S2019001751, es va requerir a 
Excavaciones Ampurdan 2000, S.L. per a què presentés la documentació que faltava en el 
termini  màxim de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment. I en data 1 
de juliol de 2019, registre d’entrada municipal número E2019004073, l’empresa presenta la 
documentació requerida dins el termini establert.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte per executar l’obra titulada Reforma del nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà a favor de l’empresa 



 

  
 

 

Excavaciones Ampurdan 2000, S.L. amb domicili al carrer Castelló, 76 de Vila-Sacra i amb 
CIF (…) per un import de 66.608,00 euros, IVA exclòs (80.595,68 euros, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, per l’annex titulat Reforma del nucli de comunicacions i part de 
la coberta de la Torre Desvern de Celrà- Fase 1 del projecte d’obra ordinària municipal 
reforma de la Torre Desvern de Celrà i per la plica presentada per l’empresa adjudicatària, 
els documents de la qual formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
número 30.3360.68200 ‘Rehabilitació patrimoni cultural’ del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000, S.L., 
adjudicatària del contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a 
formalitzar el contracte administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
5. Adjudicació contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un 
agitador submergible per a l’EDAR (Exp. X442/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de l’EDAR emet informe sobre la necessitat d’adquirir de forma 
immediata un agitador submergible per a l’EDAR.  
 
2. Es va demanar pressupost a dues empreses de les quals una ha presentat pressupost: 
Bobinatges Armé, S.L., que ha presentat oferta per un import de 3.760,78 euros, IVA 
exclòs.  
 
3. L’òrgan de contractació emet informe proposant l’adjudicació d’un contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició d’ un agitador submergible per a l’EDAR de Celrà, a 
favor de Bobinatges Armé, S.L., motivant la necessitat del contracte on es justifica que no 
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 
conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 



 

  
 

 

contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un agitador 
submergible per a l’EDAR de Celrà, a favor de l’empresa Bobinatges Armé, S.L., amb CIF 
número (…), per un import de 3.760,78€, IVA exclòs (4.550,54€ IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 ‘Millores EDAR’, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat 
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), cap de planta de l’EDAR, 
que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
6. Adjudicació contracte menor de subministrament per a l’adquisició de 3 
bombes anaeròbiques per a l’EDAR (Exp. X438/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de l’EDAR emet informe sobre la necessitat d’adquirir de forma 
immediata tres bombes anaeròbiques per a l’EDAR.  
 
2. Es va demanar pressupost a dues empreses de les quals una ha presentat pressupost: 
Bobinatges Armé, S.L., que ha presentat oferta per un import de 3.366,01 euros, IVA 
exclòs.  
 
3. L’òrgan de contractació emet informe proposant l’adjudicació d’un contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició de tres bombes anaeròbiques per a l’EDAR de Celrà, a 
favor de Bobinatges Armé, S.L., motivant la necessitat del contracte on es justifica que no 
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 
conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de tres bombes 
anaeròbiques per a l’EDAR de Celrà, a favor de l’empresa Bobinatges Armé, S.L., amb CIF 
número (…), per un import de 3.366,01€, IVA exclòs (4.072,87€ IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 ‘Millores EDAR’, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat 
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), cap de planta de l’EDAR, 
que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
7. Adjudicació contracte menor de serveis per la instal·lació elèctrica i 
il·luminació i el seu manteniment durant el Festival Tastets de Celrà (exp. 
X653/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. L’Ajuntament de Celrà ha organitzat el Festival de Tastets de Celrà, cultura i 
gastronomia, que enguany se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2019, amb 
activitats diverses de caire cultural i gastronòmic que enguany assoleix la seva quarta 
edició. El tècnic municipal ha emès informe justificant el servei a contractar (el muntatge i 
manteniment de la instal·lació elèctrica i de la il·luminació durant l’esdeveniment). 
 
2. Instal·lacions Celrà, S.L. ha presentat pressupost per import de 5.561,00 euros, IVA 
exclòs. 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat del contracte on es 
justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació, 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 i proposant l’adjudicació del contracte a favor 
de l’empresa Instal·lacions Celrà, S.L. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb els articles 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. Els contractes indicats tenen 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. 

 
2. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
  
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per al muntatge i manteniment de la 
instal·lació elèctrica i de la il·luminació durant EL Festival Tastets de Celrà 2019 a favor 
d’Instal·lacions Celrà, S.L., amb NIF (…), amb domicili a la Rambla Josep Pla, 16 Celrà per 
un import de 5.561,00€ IVA exclòs (6.728,81€, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
14.2410.22706 ‘Desenvolupament local’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2019.  
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 



 

  
 

 

públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió del Sr. (…), que exercirà les facultats dels 
responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que la mateixa 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  
 
Vuitè. Donar compte d’aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
8. Adjudicació del contracte menor de serveis per l’edició de la Llera del Ter 
número 58 - primavera-estiu 2019 (Exp. X646/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar. 
 
2. Es va convidar a M.R.V.J. perquè presentés la seva oferta econòmica. 
 
3. En data 1 de juliol de 2019 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 15.000 euros, quan es 
tracti de contractes 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 03/07/2019. 
 
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 M.R.V.J., amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificació: (…), el contracte menor de serveis per la impressió de 1930 exemplars de la 
Llera del Ter número 58 primavera-estiu 2019, per un import de 3.618,00 Euros, Iva exclòs 
(3.762,72 IVA del 4% 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 del tècnic de noves tecnologies, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
9. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d’activitats culturals, 
concretament, els lots de fotografia, ceràmica i restauració de mobles per al 
curs 2019-2020 (Exp. X110/17). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2017, es va adjudicar el 
contracte del servei d’activitats culturals, concretament els lots de fotografia, ceràmica i 
restauració de mobles, a favor d’Iconna comunicació audiovisual, S.L., M.S. i R.R. 
respectivament. Aquests contractes es van formalitzar el dia 5 d’octubre de 2017.  
La durada del contracte es va fixar per a 2 anys des de l’inici de la prestació del servei, 
coincidint amb el curs escolar. El contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo per un any 
i un any més, de forma expressa i es determinarà la seva durada, coincident amb el curs 
escolar. 
 
2. Els tres adjudicataris dels lots indicats han sol·licitat la pròrroga del contracte.  
  
3. La tècnica de cultura, en data 10 de juliol de 2019, ha emès informe favorable a la 
pròrroga del contracte.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte de 
serveis (període principal) serà de 2 anys  a comptar a partir de l’inici de la prestació del 
servei, coincidint amb el curs escolar. (...) Existeix la possibilitat d’una pròrroga del 
contracte per un any més i 1 any més (1+1), les quals hauran de ser autoritzades per 
l’Ajuntament i es determinarà la seva durada, coincident amb el curs escolar.” 
 
Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 7 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte administratiu. 



 

  
 

 

 
2. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar el contracte del servei d’activitats culturals, concretament, els lots de 
fotografia, ceràmica i restauració de mobles, a favor d’Iconna comunicació audiovisual, 
S.L., M.S. i R.R. respectivament, per al curs 2019-2020, concretament des del dia 1 
d’octubre de 2019 fins al dia 19 de juny de 2020, ambdós inclosos, de conformitat amb els 
contractes formalitzats.  
 
Segon. Notificar aquest acord a Iconna comunicació audiovisual, S.L., M.S. i R.R. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
corporació. 

 
10. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d’activitats fisicoesportives 
per al curs 2019-2020 (Exp. 199/16). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2016, es va adjudicar el 
contracte del servei d’activitats físicoesportives a favor de Llop gestió esportiva, S.L. El 
contracte es va formalitzar el dia 6 de setembre de 2016. La durada del contracte es va 
fixar per a 2 anys a comptar des del dia 12 de setembre de 2016, coincidint amb el curs 
escolar i concretant-se el període de cadascuna de les activitats programades per l’àrea 
d’esports de l’Ajuntament de Celrà. El contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo de 
forma expressa, sense que la durada de la seva vigència pugui excedir de quatre anys. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de setembre de 2018, es va acordar 
prorrogar aquest contracte per al curs 2018-2019. 
 
3. En data 4 de juliol de 2019, registre d’entrada municipal E2018004170, Llop gestió 
esportiva, S.L. sol·licita la pròrroga del contracte per al curs 2019-2020. 
  
3. La tècnica d’esports, en data 9 de juliol de 2019, ha emès informe favorable a la segona 
i última pròrroga del contracte.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte de 
serveis (període principal) serà de 2 anys  a comptar a partir de l’inici de la prestació del 
servei, coincidint amb el curs escolar i concretant-se el període de cadascuna de les 
activitats programades per l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Celrà.  
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, abans de la finalització del contracte, i 
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre 
anys.” 
 
Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 6 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte administratiu. 
 



 

  
 

 

2. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar el contracte del servei d’activitats físicoesportives formalitzat amb Llop 
gestió esportiva, S.L., per al curs 2019-2020, concretament des del dia 19 de setembre de 
2019 fins al dia 30 de juny de 2020, ambdós inclosos, de conformitat amb el contracte 
formalitzat.  
 
Segon. Notificar aquest acord a Llop gestió esportiva, S.L. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
corporació. 

 
 
11. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte 
d’obra ordinària titulat “urbanització de l’entroncament del carrer germans 
Sàbat a la nova rotonda” (expedient X678/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei 
per a la redacció d’un projecte que ha de resoldre la perllongació del torrent del Carrer 
Germans Sàbat per a l’entroncament de la urbanització de la rotonda amb els primers 
metres de torrent a cel obert.  
 
2. L’empresa ABM Servei d’enginyeria i consulting, S.L.U. ha presentat un pressupost per a 
la redacció d’aquest projecte per import de 3.250,00 euros IVA exclòs (3.932,50 euros IVA 
inclòs). 
 
3. En data 12 de juliol de 2019, l’òrgan de contractació proposa l’adjudicació d’aquest 
contracte menor de serveis a favor de l’empresa ABM Servei d’enginyeria i consulting, 
S.L.U., 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa ABM Servei d’enginyeria i consulting, S.L.U., amb 
CIF (…) i domicili a l’Avinguda Països Catalans, 50 de 17457 Riudellots de la Selva, el 
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte ‘Urbanització de l’entroncament 
del carrer Germans Sàbat a la nova rotonda’, per un import de 3.250,00 euros IVA exclòs 
(3.932,50 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
El termini màxim per presentar el projecte és el dia 19 d’agost de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.64000 ‘Projectes tècnics’, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat 
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
  
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. (…), arquitecta municipal, que 
exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
12. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu del servei d’aula de 
teatre (expedient X530/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 21 de maig de 2019, es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu del servei d’aula de teatre, es va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars i es va disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació d’aquest contracte. El 5 de juny de 2019 es va publicar en el 
perfil del contractant de la pàgina web de la corporació. 
 
Aquest contracte està dividit en els 3 lots (LOT 1: Aula de teatre infantil; LOT 2: Aula de 
teatre juvenil i LOT 3: Aula de teatre per adults) 
 



 

  
 

 

2. Les proposicions havien de lliurar-se a l’Ajuntament de Celrà en el termini de 15 dies 
naturals, a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, 
essent la data límit de presentació de proposicions el dia 20 de juny de 2019. 
 
3. Un cop finalitzat el termini per a la presentació de proposicions cap empresa ha 
presentat oferta per cap dels lots en què es divideix el contracte.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 150.3 “in fine” de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. 
 
Supòsit, però, davant el qual no ens trobem ja què cap empresa ha presentat oferta per 
cap lot en el termini de presentació, i el que procedeix és declarar deserta la licitació en 
relació a tots els lots del contracte. 
 
2. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Declarar deserta la licitació del contracte administratiu del servei d’aula de teatre. 
  
Segon. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 

 
 
13. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el servei d’aula de Teatre 
de Celrà, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert 
simplificat (Expedient X687/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 21 de maig de 2019, es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu del servei d’aula de teatre, es va aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars i es va disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació d’aquest contracte. Un cop finalitzat el termini per a la 
presentació de proposicions cap empresa va presentar cap oferta per cap dels lots en què 
es dividia el contracte. I, per tant, va quedar deserta la licitació i és per la qual cosa que cal 
procedir a una nova licitació. 
 
2.- 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 liciti novament un 
contracte administratiu del servei d’aula de teatre, adreçat a infants, jovent i adults, en 
virtut del Decret d’Alcaldia 573/2019. 
 
3.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
4.- Consten en l’expedient 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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 i 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei 
d’aula de teatre, adreçat a infants, joves i adults, per import de 17.827,57 €, IVA inclòs 
(14.733,53 €, IVA exclòs), per 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 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 es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 i 2021, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
17.827,57 €, IVA inclòs (14.733,53 €, IVA exclòs), equivalent a dues anualitats, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 30.3342.22609 “Activitats cultura” i 50.3371.22699 
“Activitats joventut” a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 i les que corresponguin per 
als anys 2020 i 2021. 
 
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament 



 

  
 

 

Vocalies: Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Laura Francès Sanmartín, tècnica de l’Ajuntament 
Sra. Mariona Salvador Pujolràs, tècnica de l’Ajuntament. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
14. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el servei consistent en 
treballs silvícoles de millora en les forests municipals de Celrà, i obrir la 
convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat abreujat 
(Expedient X696/2019). 
 

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 del servei de treballs silvícoles de millora projectats en els forests municipals 
de Celrà, en virtut del Decret d’Alcaldia 575/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient 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 159.6 LCSP regula el procediment obert simplificat abreujat. 
 
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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 
abreujat i assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del 



 

  
 

 

servei consistent en treballs silvícoles de millora en les forests municipals de Celrà, per 
import de 24.230,76 €, IVA inclòs (20.025,42 €, IVA exclòs). 
 
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 abreujat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat abreujat, 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 10 dies hàbils es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les 
despeses derivades del contracte per l'import de 24.230,76 €, IVA inclòs (20.025,42 €, 
IVA exclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1700.21000 “treballs 
desbrossaments espais verds, vials i rieres” a càrrec del pressupost de l’exercici 2019. 
 

 
15. Aprovació del plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu de la nau número 1, 
de propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica en el municipi 
de Celrà i obrir la seva convocatòria pública (expedient X698/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà és propietari de les naus industrials situades al carrer Cadí del 
Polígon Industrial de Celrà, a la parcel·la b-20 destinades a la funció de viver d’empreses. 
Les naus industrials construïdes són un edifici de planta baixa amb bany i altell sense 
compartimentar per despatx. Aquestes naus es van construir amb la finalitat de fomentar la 
creació de noves empreses, facilitant i potenciant la localització industrial i comercial al 
municipi, ajudar a la consolidació de les empreses emergents i generar nous llocs de treball 
al municipi. 
 
2. Havent finalitzat la concessió administrativa per a la utilització de la nau número 1, 
correspon obrir el procediment per a una nova concessió administrativa d’aquesta nau. 
 
3. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar el plec de condicions que ha de regir la 
concessió demanial per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu per a 
la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà, i obrir la corresponent 
convocatòria, amb l’objectiu de seleccionar projectes empresarials presentats per persones 
emprenedores per ocupar aquesta nau. 
 
4. Han emès informe la tècnica de promoció econòmica i la Secretària d’aquest 
Ajuntament, els quals consten a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, en relació amb la seva disposició transitòria primera, el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 



 

  
 

 

A C O R D 
 

Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu de la nau número 1, de 
propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà. 
 
Segon.- Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini 
de 45 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona. L’anunci 
també es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
 
16. Modificació de l’autorització d’ús d’una part de la nau de l’antiga biblioteca 
municipal a favor de l’Associació Connexió Papyrus (Exp. X405/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’abril de 2019, es va autoritzar a 
l’Associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats per a la utilització d'una part de la nau 
de l’antiga biblioteca municipal, amb la finalitat de realitzar activitats que li són pròpies, de 
conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa a les condicions i determinacions que 
s’indiquen en l’apartat segon de l’acord. 
 
Una de les condicions indicades per a la utilització de l’espai municipal era la limitació de 
l’horari d’obertura al públic als dissabtes de 15:00 a 20:00 hores. Per a altres activitats que 
organitzi l’entitat, aquesta ho haurà de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Celrà, amb el 
que establirà els dies i horaris sol·licitats. 
 
L'associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats, mitjançant sol·licitud de data 20 de 
juny de 2019, registre d’entrada municipal 3850, ha sol·licitat poder tenir les instal·lacions 
obertes als veïns i veïnes els dimecres a la tarda a més dels dissabtes. I en data 11 de 
juliol de 2019, registre d’entrada municipal 4342, també sol·liciten obrir els dilluns de juliol. 
 
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 i 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 municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
Primer.- Ampliar l’horari d’obertura al públic que consta en l’autorització concedida a 
l’Associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats per a la utilització d'una part de la nau 
de l’antiga biblioteca municipal, incloent els dimecres a la tarda (de 15:00 a 20:00 hores) i 
els dilluns a la tarda de juliol (de 17:00 a 20:00h), amb la finalitat de realitzar les activitats 
que li són pròpies, de conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa a les condicions i 
determinacions que consten en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 16 
d’abril de 2019.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a Connexió Papyrus, espai de llibres usats. 

 
 



 

  
 

 

EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
17. Atorgament de subvenció a favor de l’Animal a l’esquena (exp. X572/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2017, es va aprovar el 
conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l'associació l'Animal a l'esquena de 
Celrà, pel qual l’Animal a l’esquena col·labora en els aspectes del seu àmbit d’interès i 
experiència amb el municipi de Celrà. I l’Ajuntament de Celrà contribueix a la creació 
artística, en especial a les entitats i accions que tenen una repercussió nacional. 
 
2. En data 31 de maig de 2019, registre d’entrada municipal E2019003284, l’ACCES  
L’Animal a L’Esquena va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per al 
programa d’activitats previst per l’any 2019. 
 
3. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les entitats del municipi per a millorar el 
teixit social del poble i fomentar la creació artística.  
 
4. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
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; 
 
2. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Concedir una subvenció per import de 2.500,00 euros a favor de l’entitat ACCES 
L’Animal a L’Esquena, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions a Mas Espolla, 
s/n (17460) de Celrà, a fi de sufragar part les despeses derivades del programa d’activitats 
per l’any 2019. 
 
Segon. Ordenar el pagament de la subvenció de la manera següent: 
  

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
50% de la subvenció concedida, que correspon al següent import: 1250,00 euros 

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

s’hagi justificat correctament la subvenció. 
 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3300.48001 
“Animal a l’Esquena” per a l’any 2019. 
 
Quart. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 



 

  
 

 

1.    A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, 
i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les 
factures justificatives de la despesa realitzada. 
  
2.    Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així 
com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors. 
  
3.    Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i 
l'emblema de l’Ajuntament de Celrà.  
  
4.    Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
                                                     
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
  
5.    Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
  
6.    Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des 
del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
 
18. Atorgament de subvenció a favor de l’Associació El Terrat de Celrà per 
l’organització del cicle de concerts el Terrat de Celrà 2019 (Exp. X625/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació El Terrat de Celrà organitza la segona edició del cicle de concerts ‘El terrat 
de Celrà’. 
 
2. En data 11 de juny de 2019, registre d’entrada municipal E2019003511, l’Associació El 
Terrat de Celrà ha sol·licitat a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic de 1.200,00 euros 
per a l’organització d’aquest cicle de concerts, que tindran lloc els dies 12 i 26 de juliol, i 9, 
16 i 31 d’agost de 2019 al terrat del Centre Cultural la Fàbrica. 
 
3. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les entitats del municipi per a millorar el 
teixit social del poble i fomentar la creació artística.  
 



 

  
 

 

4. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
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; 
 
2. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Concedir una subvenció per import de 1.200,00 euros a favor de l’Associació El 
Terrat de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions a Ctra. Juià, 48 
(17460) de Celrà, a fi de sufragar part les despeses derivades de l’organització del cicle de 
concerts ‘El Terrat de Celrà 2019’. 
 
Segon. Ordenar el pagament de la subvenció de la manera següent: 
  

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
50% de la subvenció concedida, que correspon al següent import: 600,00 euros 

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

s’hagi justificat correctament la subvenció. 
 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
“Aportació entitats cíviques i culturals” per a l’any 2019. 
 
Quart. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 

1.    A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, 
i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les 
factures justificatives de la despesa realitzada. 
  
2.    Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així 
com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors. 
  
3.    Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i 
l'emblema de l’Ajuntament de Celrà.  
  
4.    Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 



 

  
 

 

                                                     
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
  
5.    Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
  
6.    Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des 
del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
19. Atorgament d’una subvenció a favor de l’AMPA Palau pel casal d'estiu 2019 
(Exp. X579/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Els infants (…), veïns de Celrà, presenten una pluridiscapacitat important que els 
comporta dependència constant d’un adult per cobrir les seves necessitats vitals bàsiques. 
 
Els infants amb afectacions cerebrals i motrius importants tenen necessitats especials i 
específiques i requereixen de professionals especialitzats per poder-los atendre de manera 
adequada. Per tant, no poden ser escolaritzats en centres ordinaris, sinó en centres 
d’educació especial. 
 
A la comarca del Gironès només hi ha un Centre d’Educació Especial públic per infants amb 
discapacitats motrius greus: l’Escola Palau, on estan escolaritzats (…). 
 
2. Durant els mesos de vacances escolars, els infants amb pluridiscapacitat severa 
com (…),  tenen necessitat de continuar amb activitats terapèutiques ajustades a les seves 
necessitats físiques i cognitives, per tal d’evitar retrocessos respecte els avenços que van 
assolint durant el curs. 
 
Per aquest motiu, durant el mes de juliol, des de l’AMPA de l’escola Palau s’organitza un 
casal d’estiu combina activitats terapèutiques i activitats de caire lúdic, sempre adaptades,  
que dona resposta a les necessitats especials dels infants atesos, especialment des del punt 
de vista fisioterapèutic i de l’estimulació sensorial. 
 
Es tracta d’un casal adaptat, amb professionals amb coneixements i experiència per poder 
dissenyar i  desenvolupar activitats adaptades d’estimulació sensorial, psicomotricitat, 
respiració i massatge de comunicació, entre d’altres.  La ràtio de monitors/es ha de ser 
pràcticament de 1 per 1 i es requereixen professionals de fisioteràpia i també d’infermeria 
ja que molts dels infants tenen patologies que requereixen medicació i/o que s’alimenten a 
través de sonda gàstrica que cal saber manipular. 
 
3. Al ser un centre d’àmbit comarcal i de característiques tan específiques, l’AMPA, 
com a entitat organitzadora, sol·licita ajuts a diferents institucions públiques, inclosos els 



 

  
 

 

ajuntaments dels municipis de residència dels infants inscrits a l’activitat, per tal de reduir 
el cost de la despesa del casal i fer-lo viable. 
 
4. En data 20 de maig de 2019, registre municipal d’entrada 3085, l’AMPA CEE Palau 
formalitza la sol·licitud d’una subvenció a l’ajuntament de Celrà per tal de reduir el cost del 
casal d’estiu que l’entitat organitza durant el mes de juliol del 2019. 
 
Juntament amb la sol·licitud, adjunten el projecte del casal d’estiu d’enguany, còpia de les 
inscripcions a l’activitat dels dos infants de Celrà i el pressupost de la contractació del 
servei, que és de 21.998,27 euros per l’atenció a 20 alumnes. 
 
5. En data 10 de juliol de 2019 el regidor de serveis socials ha emès proposta de 
concessió d’un ajut per un import de 960 euros a favor de l’AMPA Palau per la finalitat per 
la qual ha estat sol·licitada. 

 
6. 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), 
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; 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127, de 3 de juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

  
Primer.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import 
de 960 euros a favor de L’AMPA PALAU  amb NIF (…), domiciliada a C/Pujada Creu de 
Palau, 43 17003 de Girona i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…), amb la 
finalitat de contribuir a l’organització del casal d’estiu adaptat per a infants amb 
pluridiscapacitat en el que participen dos infants veïns de Celrà durant l’estiu 2019. 
  
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70  2311  48000 
“Ajudes a famílies” del pressupost vigent de la corporació per l’exercici  2019. 
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar els 
documents justificatius 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. 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. 

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

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

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

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

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

 
Quart. 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 als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 
 

 
20. Atorgament de les subvencions convocades per a la concessió d’ajuts a 
famílies en  situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen 
casals d’estiu (Exp. x1086/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària del dia 11 de desembre de 2018 es van aprovar inicialment 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. 243, de 20 de desembre de 
2018, en el DOGC número 7778, de 2 de gener de 2019, 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 30, de 12 de 
febrer de 2019. 

 
En sessió plenària del dia 19 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Celrà va aprovar la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions per l’any 
2019, 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 44, de 4 de març i en el e-tauler de 
la Corporació. 

 
 

2. En data 12 de juliol de 2019 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 10 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; 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127, de 3 de juliol. 
 
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 11.730 euros a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
 

NIF/NIE Sol·licitant 
 

Infant 
 casal 

IMPORT 
AJUT 
(€) 

(…) (…) (…) ARTISTIC 50 € 

(…) (…) (…) ARTISTIC 145 € 

(…) (…) (…) ARTISTIC 160 € 

(…) (…) (…) ARTISTIC 160 € 

(…) (…) (…) ARTISTIC 160 € 

(…) (…) (…) ARTISTIC 160 € 

(…) (…) (…) ARTISTIC 185 € 

(…) (…) (…) CASALET EBM 65 € 

(…) (…) (…) CASALET EBM 80 € 

(…) (…) (…) CASALET EBM 125 € 

(…) (…) (…) CASALET EBM 165 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 50 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 60 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 65 € 



 

  
 

 

(…) (…) (…) ESPLAI 65 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 90 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 90 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 100 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 110 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 110 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 110 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 125 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 125 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 135 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 135 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 200 € 
(…) (…) (…) ESPLAI 200 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 230 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 230 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 230 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 230 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 240 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 240 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 240 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 270 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 270 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 275 € 

(…) (…) (…) ESPLAI 275 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 175 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 205 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 210 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 210 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 220 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 240 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 245 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 250 € 



 

  
 

 

(…) (…) (…) FUTBOL 250 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 250 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 250 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 250 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 270 € 

(…) (…) (…) FUTBOL 290 € 

(…) (…) (…) PATINATGE 145 € 

(…) (…) (…) PATINATGE 165 € 

(…) (…) (…) PATINATGE 165 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 80 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 140 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 140 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 225 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 230 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 270 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 300 € 

(…) (…) (…) TIC-TAC 300 € 

 
Els següents infants no tenen dret a beca per diferents motius: 
 
El/la unitat familiar del/la sol·licitant supera el llindar màxim de renda familiar 
corresponent: 
 
(…) 
 
La persona sol·licitant no ha aportat documentació requerida per poder fer la valoració: 
 
(…)  
 
La persona sol·licitant té deutes amb l’Ajuntament de Celrà 
 
(…) 
 
Els infants finalment no s’han inscrit a cap casal durant l’estiu de 2019 
 
(…) 
 
 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores de casals 
durant l’estiu 2019, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix la família, tal com 
es detalla a continuació: 

 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (…): 4.800 euros a destinar a 35 

infants beneficiaris 



 

  
 

 

- UCE CELRÀ amb CIF (…): 3.315 euros a destinar a 14 infants beneficiaris. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…): 475 euros a destinar a 3 infants beneficiaris. 
- A.A.B., amb NIF: (…): 1.685 euros a destinar a 8 infants . 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del casal Artístic a 7 infants 

beneficiaris, i del casalet de l’escola bressol municipal a 4 infants beneficiaris,  per un 
import total de 1.455 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 concedida a cada entitat. 

 
• 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 casals durant l’estiu 2019 dels infants amb dret a beca i pels imports que 
s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, retornant aquests imports en els casos en 
que les famílies ja hagin abonat el cost de l’activitat. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 
“Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per 
a l’ any 2019. 

 
Sisè. Les entitats organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la documentació 
justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, com a molt tard, 
abans de finals de novembre de 2019.  
 
Les entitats endossatàries hauran de presentar la documentació següent: 
 

 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. 

 Una relació dels infants i joves als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família del/la menor, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

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

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

 
 
 
21. Aprovació del padró fiscal de la taxa de prestació del servei d’escola bressol 
curs 2019-2020 (Exp. X552/2019). 
 



 

  
 

 

D’acord amb les inscripcions a les escoles bressol municipal per al curs 2019-20 i atès que 
procedeix aprovar el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 
d’acord amb l’annex dels subjectes passius i les quotes tributàries que consta a l’expedient. 
 
Ha emès informe la directora de les escoles bressol de Celrà en data 25 de juny de 2019 
 
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals. 
 
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 514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona 127 de 03/07/2019. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:  
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol pel curs 2019-20, d’acord amb l’annex dels subjectes passius i les quotes 
tributàries que consta a l’expedient i pels imports que tot seguit es detallen: 
 
El padró consta del següent: 
 

 Quota setembre i assegurança de 10.758,00€ i integrat per 66 rebuts 
 
 Quota mensual d’octubre 2019  fins al juny 2020 : 9.900,00€/mes 

 
Total curs 2019-20: 99.858,00€  
 
Segon.- Sotmetre a un període d’informació pública d’un mes a partir de la publicació de 
l’edicte en el BOP de Girona, a l’etauler i en el taulell d’edictes de la Corporació, perquè 
qualsevol interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si s’escau, les reclamacions 
que es considerin oportunes.  
 
Si durant aquest període de temps no s’han presentat reclamacions, el padró s’entendrà 
definitivament aprovat. 

 
 
22. Aprovació de preus públics 4/19 (Exp.X632/2019). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe, de data 5 de juliol de 2019, en relació 
a la proposta dels preus públics corresponents als espectacles de setembre a desembre de 
2019 al Teatre Ateneu de Celrà. 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 



 

  
 

 

preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern 
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 

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

 
ANNEX 

 

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Club 
Super 3

Alumnes 
Galliner

Alumnes 
EMDC

2x1 El Punt 
avui Escena 25

Promoció 
40% 

Promoció 
30 % Jubilats

Plou a cobert 28/09/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 € 10,50 €
Mili K.K 12/10/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 € 10,50 €
El núvol gris, gras i 
gros 13/10/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,40 €           6,30 €       6,75 €   
Laika 27/10/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           6,30 €       6,75 €   
A.K.A 22/11/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 €       10,50 € 
La lluna d'en Joan 24/11/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,40 €           6,30 €       6,75 €   
Y por qué John Cage? 29/11/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     4,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 €       10,50 € 
Volen Volen 30/11/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,00 €     4,50 €        5,40 €           6,30 €       6,75 €   
El lloc? De ser 
nosaltres 01/12/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     4,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 €       10,50 € 
El mar no hi cap dins 
una capsa de sabates 14/12/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 €       10,50 € 
Mon Pare és un ogre 15/12/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           6,30 €       6,75 €   
La Zanja 20/12/2019 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €   10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           9,80 €       10,50 € 
Els Pastorets 28/12/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           6,30 €       6,75 €   
Els Pastorets 29/12/2019 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €     6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           6,30 €       6,75 €   

Preu Públic /entrada

 
 

 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
23. Aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per a la contractació 
laboral temporal d’un/a conserge (Exp. X670/2019). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la contractació laboral temporal d’un/a conserge. 
 
2. Ha emès informe el cap de serveis municipals, mitjançant el qual es posa de manifest la 
necessitat d’aquesta contractació laboral temporal. 
 



 

  
 

 

3. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procés selectiu que es pretén 
dur a terme, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018 (prorrogada per a l’any 2019), 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; 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 
contractació laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’una plaça de 
conserge.  
  
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el qual es publicarà íntegrament, un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC, en 
el tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de la Corporació.  

 
 
24. Aprovació d’unes bases i convocatòria del procediment per a la creació 
d’una borsa de netejadores (exped. X694/2019) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès d’aquest Ajuntament crear una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals de netejadors/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 (prorrogada per a l’any 2019), 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; 
 
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 



 

  
 

 

514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria pública que ha de regir el procediment per a la 
creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals de netejadors/es. 
 
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.  

 
 
25. Retribucions complementàries (Exp. X6/2019). 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 15 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
els mesos de maig i juny de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de 
règim intern proposant el pagament de 207,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, 
el qual consta en l’expedient. 
 
2.- La Sra. (…) ha realitzat 25 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
els mesos de maig i juny de 2019, segons queda acreditat en la proposta del regidor de 
règim intern proposant el pagament de 345,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, 
el qual consta en l’expedient. 
 
3.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del tríptic de les activitats fisicoesportives de la 
temporada 2019/2020 i de les piscines d’estiu 2019, i del butlletí La Celranenca dels mesos 
de juny i juliol de 2019 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 i d’esports proposant el pagament total de 
750,00€ en concepte de complement de productivitat pels repartiments realitzats, els quals 
consten en l’expedient. 
 
4.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 
23,75 hores durant els mesos de maig i juny de 2019 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 604,20 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
5.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total 
d’12,25 hores durant els mesos de maig i juny de 2019 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 301,60 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
6.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 
22,50 hores durant els mesos de maig i juny de 2019 per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
interior proposant el pagament de 553,95 euros en concepte de gratificacions, la qual 
consta en l'expedient. 
 
7.- La Sra. (…) ha realitzat 40 hores extraordinàries de gener a juny de 2019 cobrint 
el servei de taquillatge i vigilància del teatre Ateneu de Celrà i de l’organització i 
supervisió d’actes culturals diversos durant caps de setmana, fora de l’horari habitual, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 



 

  
 

 

pagament de 643,20 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
En base a 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 
207,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
345,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
750,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
604,20 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2019.  
  
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
301,60 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2019.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
553,95 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2019.  
 
Setè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
643,20 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2019. 
 
Vuitè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació.  
 
Novè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
26. Aprovació dels convenis del projecte singular Curs 2019-2020. Exp. 
X692/2019 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2016, es va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà 
per al projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de l’Institut de Celrà, el qual va 
ser prorrogat per als cursos 2018-2019 i 2019-2020. 
 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 



 

  
 

 

Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un annex a l’esmentat 
conveni de col·laboració, per a què els estudiants que s’indiquen a continuació puguin 
realitzar activitats d’aplicació pràctica a les entitats col·laboradores següents: 
 

  NOM DE 
L’ALUMNAT D.N.I. ENTITAT 

COL·LABORADORA 
PERÍODE 

PRÀCTIQUES HORARI 

1 
(…) (…) Escola bressol 

municipal Trapelles 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

2 
(…) (…) Bo i sa servei 

d’àpats, S.L. 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

3 
(…) (…) Sailboards Girona 

(Celrà) 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 13.00 h 

4 
(…) (…) La Nau Celrà 

hostaleria, S.L. 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

5 
(…) (…) Taller mecànic 

Carolà S.C.  
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 13.00 h 

6 
(…) (…) Falk & Ross Group 

Spain, S.L.U. 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

7 
(…) (…) Residència 

geriàtrica Sant Jordi 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

8 
(…) (…) 

Perruqueria Anyway 12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 13.30 h 

9 
(…) (…) Bar restaurant 

Pirineus 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

10 
(…) (…) Bo i sa servei 

d’àpats, S.L. 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

11 
(…) (…) Residència 

geriàtrica Sant Jordi 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

12 
(…) (…) 

Brigada municipal 12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 13.30 h 

13 
(…) (…) Vivers Planas Celrà, 

S.L. 
12/9/2019 a 
5/6/2020 

Dijous i divendres 
de 8.30 a 13.00 h 

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

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

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

 
 



 

  
 

 

27. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
28. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
29. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
16:40 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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