
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 21/2019 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: 3 de desembre de 2019 
Horari: de 17:00 hores a 18:10 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 3 de desembre 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 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, el Sr. Albert Lopez Guàrdia i el 
Sr. Aram Aymerich Besalú, regidors 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: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
19 de novembre de 2019 (se n’adjunta còpia). 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19 de 
novembre de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
2.- Aprovació correcció d’errada material en la clàusula 8 del plec de 
prescripcions tècniques particulars que regeix la licitació del contracte 
administratiu de subministrament de clorur fèrric per l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Celrà (expedient X992/2019). 
 



 

  
 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de novembre de 2019, va 
aprovar l’expedient de licitació del contracte del subministrament de clorur fèrric per a 
l’estació depuradora de Celrà i es van aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars. Es va obrir el procediment 
d’adjudicació i l’anunci de la licitació es va publicar al perfil del contractant en data 20 de 
novembre de 2019. 
 
2.- S'ha detectat un error material en l’import indicat en la clàusula 8 del Plec de 
prescripcions tècniques particulars, on diu “28.800,00 euros” d’import anual màxim ha de 
dir 27.000,00 euros anuals, IVA exclòs, essent l’import correcte el que consta en la clàusula 
3 del Plec de clàusules administratives particulars.  
 
Havent-se detectat aquest error, cal procedir a la seva rectificació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials de fet o 
aritmètics existents en els actes.  
 
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 
 

A C O R D  
 
Únic. Rectificar d'ofici l’error material detectat en l’import indicat a la clàusula 8 del Plec de 
prescripcions tècniques particulars, en el sentit que allà on diu; “28.800,00 euros” d’import 
anual màxim ha de dir “27.000,00 euros”. 

 
 
3.- Adjudicació del contracte del servei de menjador de les escoles bressol 
municipals, mitjançant procediment obert (expedient X847/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de setembre de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de menjador de les 
escoles bressol municipals de Celrà, amb un pressupost base de licitació de 81.868,88 
euros, IVA inclòs (74.424,44 Euros, IVA exclòs) per a una durada de 19 mesos (previsió a 
1 de gener de 2020 fins al juliol de l’any 2021), 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. 
 
2.- L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
es va publicar en el perfil del contractant de la pàgina web de la corporació el dia 24 de 
setembre 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 9 d’octubre de 2019. Dins el 
termini van presentar oferta dues empreses:  
           
       



 

  
 

 

Registre d’entrada municipal 
Empresa Data Número 
Bo i sa servei d’àpats, S.L. 09/10/2019 E2019006115 
Capgir serveis, S.L. 09/10/2019 E2019006116 

 
4. El dia 11 d’octubre de 2019 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i, un 
cop revisat, es va comprovar que les empreses licitadores havien presentat la 
documentació del Sobre A correctament. 
 
5. El dia 18 d’octubre de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia 825/2019, es posposa l’acte 
d’obertura del sobre B (relatiu a la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
que depenguin d’un judici de valor), previst pel dia 18 d’octubre, per al dia dilluns dia 21 
d’octubre de 2019 a les 10:00 hores, en motiu de la convocatòria de la vaga general 
formulada per Intersindical-CSC per al divendres 18 d’octubre de 2019, de 0 a 24 hores i, 
de conformitat amb l’Ordre TSF/187/2019 publicada al DOGC el dia 17 d’octubre de 2019. 
Resolució que es va fer pública en el perfil del contractant de la pàgina web de la 
Corporació. 
 
6. El dia 21 d’octubre de 2019 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del 
sobre B relatiu a la documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor. Aquesta documentació es va lliurar als tècnics municipals perquè la 
valoressin de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
7. El dia 24 d’octubre de 2019 es va reunir novament la Mesa de contractació per a 
l’obertura del sobre C, que havia de contenir la proposició econòmica i la documentació 
tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica. Prèviament, es va llegir 
l’informe de la tècnica relatiu als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, 
obtenint les empreses licitadores, la puntuació següent:  
 

 
Criteris que depenen d’un judici de valor (16,67%) 

Criteri 8 : criteri de valoració de la memòria-projecte que 
presenti el licitador: fins a 8 punts 

Bo i sa servei 
d’àpats, S.L. 

Capgir serveis, 
S.L. 

Subcriteri 1. Presentació de propostes innovadores per 
augmentar el consum de verdures (màx.4 punts) 

4 1 

Subcriteri 2.  Presentació de protocol d’actuació davant de 
possibles incidències que permeti calcular el temps de 
resposta (màx. 4 punts) 

2 0 

Puntuació total criteris subjectius (màxim 8 punts)  6 1 
 

Seguidament es va procedir a l’obertura del Sobre C, criteris avaluables de forma 
automàtica, obtenint l’empresa licitadora la puntuació següent: 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (83,33%) 
   
Criteri 1 - preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert 
ha estat la següent: 
 

Licitador 
Import  oferta €   

(IVA exclòs)  
19 mesos 

IVA Import oferta €  
(IVA inclòs) 

puntuació 
oferta € 
3 punts 

Bo i sa servei d’àpats, S.L. 72.764,64 7.276,47 80.041,11 2,97 
Capgir serveis, S.L. 72.142,72 7.214,27 79.356,99 3,00 



 

  
 

 

 
Criteri 2 - criteri de valoració per oferir un menjar variat i de qualitat basat en la dieta 

mediterrània: 
 

Licitador Proveïdor/ 
productor Celrà 

Proveïdor/ 
productor 

com.gironines 

Puntuació criteri 
2 (màxim 10 punts) 

Bo i sa servei d’àpats, S.L. 0 10 10,00 
Capgir serveis, S.L. 1,5 6 7,50 

 
Criteri 3 – criteri de valoració per oferir alimentació basada en productes de temporada: 
 
Criteri 3 Bo i sa servei d’àpats, S.L. Capgir serveis, S.L. 
Productes vegetals (0,5p.) 8,00 3,50 
Fruita fresca (0,5p.) 8,50 3,50 
Carns (0,5p.) 2,00 2,00 
Peixos (0,5p.) 4,50 1,50 
Puntuació criteri 3 (màx. 10 p.) 10,00 10,00 
 
Criteri 4 – criteri de valoració per oferir múltiples ingredients variats en els 
amanides: 
Caldrà adjuntar 3 propostes d’amanides diferents amb el llistat d’ingredients que 
s’inclouran en cadascuna d’elles. 
 
Licitador Criteri 4: Per cada ingredient 

diferent: 0,25 p. (fins a 3 p.) 
Bo i sa servei d’àpats, S.L. 3 
Capgir serveis, S.L. 3 
 
Criteri 5 – criteri de valoració per oferir preparats de carn que no continguin 
additius: 
Document de compromís conforme s’oferiran preparats de carn que no continguin additius. 
Caldrà aportar les fitxes tècniques dels següents productes: hamburguesa, salsitxes i 
mandonguilles. 
En el cas que aquests tipus de  preparats càrnics siguin d’elaboració pròpia, caldrà incloure 
la llista d’ingredients en cada cas,  indicant possibles additius o en el seu cas, compromís 
de no utilitzar-ne. 
 
Criteri 5 Bo i sa servei d’àpats, S.L. Capgir serveis, S.L. 
Sense additius en cap dels 3 
productes (5p.) 

5 5 

Sense additius en 2 dels 3 
productes (2p.) 

  

Sense additius en 1 dels 3 
productes (1p.) 

  

Additius en els 3 productes 
(0p.) 

  

Puntuació criteri 5 (màxim 5 
punts) 

5 5 

 
Criteri 6 – criteri de valoració per oferir menús adaptats atenent a la diversitat del 
nostre alumnat: 
Document de compromís conforme s’oferiran  menús adaptats atenent a la diversitat de 
l’alumnat. 
Caldrà adjuntar dos exemples de menús del mateix mes, un normal i un per alumnes 
celíacs. 



 

  
 

 

Es puntuarà en funció del nombre de plats que es modifiquen en el menú especial (respecte 
el normal). 
 
Criteri 6 Bo i sa servei d’àpats, S.L. Capgir serveis, S.L. 
Sense modificacions (5p.) 5 5 
Modificació 1 plat/setmana 
(2p.) 

  

Modificació més d’1 
plat/setmana (0p.) 

  

Puntuació criteri 6 (màxim 5 
punts) 

5 5 

 
Criteri 7 – criteri de valoració per oferir minimitzar els aliments arrebossats o 
fregits: 
Document de compromís que indiqui el nombre màxim al mes que oferiran aliments 
arrebossats o fregits. 
Caldrà aportar una proposta de menú mensual especificant el tipus de cocció dels aliments. 
 
Criteri 7: arrebossats o fregits Bo i sa servei d’àpats, S.L. Capgir serveis, S.L. 
Menys 4 vegades/mes (4p.) 4 4 
Entre 4 i 6 vegades/mes (2p.)   
Més 6 vegades/mes (0p.)   

Puntuació criteri 7 (màxim 4 
punts) 

4 4 

 
La puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automàtica és la següent: 
     
Criteris Bo i sa servei d’àpats, S.L. Capgir serveis, S.L. 
1. Preu ofert 2,97 3,00 
2. Menjar variat i qualitat 10 7,50 
3. Productes temporada 10 10 
4. Ingredients amanides 3 3 
5. Preparats carn-additius 5 5 
6. Menús adaptats 5 5 
7. Arrebossats i fregits 4 4 
Puntuació total (màxim 40 

punts) 
39,97 37,50 

 
 
I la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent (màxim 48 punts):  

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

 
1.- Classificar les empreses licitadores per ordre de puntuació: 

 1. Bo i sa servei d’àpats, S.L. 
 2. Capgir serveis, S.L. 

 
2.- Sol·licitar a l’empresa Bo i sa servei d’àpats, S.L, empresa classificada en primer lloc, 
que, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment 
corresponent, faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a 
l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
(...) 

Licitador Puntuació criteris 
judici valor  

Puntuació criteris 
automàtics TOTAL 

Bo i sa servei d’àpats, S.L. 6 39,97 45,97 
Capgir serveis, S.L. 1 37,50 38,50 



 

  
 

 

 
8. El dia 12 de novembre de 2019, registre de sortida municipal número S2019002816, es 
va requerir la documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP a l’empresa Bo i sa, servei 
d’apats, S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta documentació en el termini de 10 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre el requeriment electrònic per tal de procedir 
a l’adjudicació.  
 
9. En data 20 de novembre de 2019, registre d’entrada municipal número E2019007010, 
l’empresa presenta la documentació dins el termini establert i acredita haver constituït la 
garantia definitiva per import de 3.638,23€ mitjançant transferència bancària.  
 
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 susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la 
formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió 
de la notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 
cinc dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5.- Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals de 
Celrà, a favor de l’empresa Bo i sa, servei d’àpats, S.L. amb domicili a la Carretera Cartellà 
Nau F2 de 17150 Sant Gregori amb CIF (…) per un import de 72.764,64 euros, IVA exclòs 
(80.041,11 Euros, IVA inclòs), corresponent a 19 mesos de contracte (previsió a 1 de gener 
de 2020 i fins al juliol de l’any 2021), a comptar des de l’inici de la prestació objecte del 
contracte. No obstant això, si el contracte no s’inicia a 1 de gener de 2020, el contracte 
finalitzaria igualment un cop acabat el casalet del mes de juliol de l’any 2021 i, per tant, el 



 

  
 

 

contracte podria tenir una durada inferior a dinou mesos. La data d’inici de la prestació del 
servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP. 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, i per la proposta 
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 76.3233.22105 menjador escola bressol Trapelles i 76.3234.22105 escola bressol 
Gínjols del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar l’empresa adjudicatària 
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.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha regir 
l’obra consistent en la climatització del porxo de les piscines de Celrà,  i obrir la 
convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat 
(expedient X1094/2019). 
 

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 d’obres per portar a terme l’obra consistent en l’execució de la memòria 
valorada titulada Climatització del porxo de les piscines de Celrà. 
 
2.- Consten en l’expedient l’informe dels Serveis Tècnics municipals, 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 d’obres, als efectes del que disposa l’article 13 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 



 

  
 

 

Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
contracte administratiu d’obres per executar l’obra consistent en la Climatització del porxo 
de les piscines de Celrà, per import de 38.908,69 euros, IVA exclòs (47.079,51 euros, IVA 
inclòs). 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació mitjançant procediment obert simplificat d’aquest contracte d’obres. 
  
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 el termini 
de 20 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar la despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les 
despeses derivades del contracte per l'import de 47.079,51 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.3420.62300 climatització porxo piscines. 
 
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 la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació. 
 Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Joana Argerich Herreras, arquitecta municipal. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, técnica 
 

 
5.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha regir 
l’obra consistent en la climatització del pavelló de les piscines de Celrà,  i obrir 
la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat 
(expedient X1095/2019). 
 

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 d’obres per portar a terme l’obra consistent en l’execució de la memòria 
valorada titulada Climatització del pavelló de les piscines de Celrà. 
 
2.- Consten en l’expedient l’informe dels Serveis Tècnics municipals, 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 d’obres, als efectes del que disposa l’article 13 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
contracte administratiu d’obres per executar l’obra consistent en la Climatització del pavelló 
de les piscines de Celrà, per import de 16.344,12 euros, IVA exclòs ( 19.776,39 euros, IVA 
inclòs). 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació mitjançant procediment obert simplificat d’aquest contracte d’obres. 
  
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 el termini 
de 20 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar la despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les 
despeses derivades del contracte per l'import de 19.776,39 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.3420.62301 connexió gas calderes pavelló 
piscines. 
 
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 la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació. 
 Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Joana Argerich Herreras, arquitecta municipal. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, técnica 



 

  
 

 

EN MATÈRIA D'HISENDA 
 
6.- Concessió de subvencions a esportistes celranencs que participen en 
competicions individuals (expedient X764/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Es va sol·licitar a la Diputació de Girona subvenció pel concepte de Programa A5 de 
suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en 
competicions d’esports individuals, per  l'import de 5.000 euros, 1.000 a cadascun dels 
esportistes de Celrà que ho havien sol·licitat i que s’indiquen a continuación: (…). 
 
2. En data 8 d'octubre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar 
concedir a l'Ajuntament de Celrà una subvenció Programa A5 de suport als programes 
municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions d’esports 
individuals, pels imports i a favor dels esportistes que s’indiquen a continuació: 
 
Esportista  Disciplina Import atorgat 
(…) Gimnàstica esportiva femenina 200,00€ 
(…) Gimnàstica esportiva femenina 200,00€ 
(…) Judo 200,00€ 
(…) Gimnàstica artística femenina 500,00€ 
(…) Motociclisme 600,00€ 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
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 de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’ import 
total de 1.700,00 euros a favor dels esportistes individuals beneficiaris de la subvenció     
atorgada a favor de l'Ajuntament - Programa A5 de suport als programes municipals d'ajuts 
als esportistes gironins que participen en competicions d’esports individuals, que s'indiquen 
a  continuació: 
  
Esportista  Pare/mare/tutor Disciplina Import 

atorgat 
(…) (…) Gimnàstica esportiva femenina 200,00€ 
(…) (…) Gimnàstica esportiva femenina 200,00€ 
(…) (…) Judo 200,00€ 
(…) (…) Gimnàstica artística femenina 500,00€ 
(…) (…) Motociclisme 600,00€ 

 



 

  
 

 

Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 40.3410.48901 
‘transferències a joves esportistes’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2019.  
 
Tercer. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
7.- Aprovació de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats esportives del 
municipi de Celrà (expedient X184/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats esportives (acord fet 
públic al BOP de Girona número 198, de 15 d’octubre de 2019, al DOGC número 7981, de 
15 d’octubre de 2019, a l’e-tauler des del dia 15 d’octubre fins al dia 14 de novembre de 
2019 i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions 
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al 
BOP de Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions a favor d’entitats esportives, el text de la qual s’adjunta com a 
annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 12.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 següent: 40.3410.48900 
“Transferències entitats esportives”. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes d’executar 
aquest acord, especialment per ordenar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de 



 

  
 

 

Girona i a l’e-tauler de la corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, 
perquè si cal, i d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions 
que eventualment es puguin advertir en aquesta convocatòria. 
 
ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE 
CELRÀ. 
 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament 
de Celrà per a les entitats esportives sense ànim de lucre de Celrà per a la temporada 
2018-2019. 
 
La finalitat principal de les subvencions és ajudar als clubs i entitats esportives que 
treballen pel foment i la promoció de l’esport base, així com en l’àmbit general de l’esport, 
en l’organització d’ activitats esportives al municipi. 
 
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 8 d’octubre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 
 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 12.000,00 euros. 
 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 40.3410.48900 
“Transferències entitats esportives”.  
 
 

3. Termini de presentació de les sol·licituds 
 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de 
desembre de 2019. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes al Registre General de 
l’Ajuntament de Celrà.  
 

4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen 

les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució a les entitats beneficiaries de la 

subvenció. 
 

5. Règim de recursos 
 



 

  
 

 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació. 
 

6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un 
extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a 
l’e-tauler de la Corporació. 
  

 
8.- Aprovació de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats 
organitzadores de casals d’estiu a Celrà (expedient X901/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats sense afany de lucre 
de Celrà, per l’organització de casals d’estiu a Celrà durant el mes de juliol (acord fet públic 
al BOP de Girona número 198, de 15 d’octubre de 2019, al DOGC número 7981, de 15 
d’octubre de 2019, a l’e-tauler des del dia 15 d’octubre fins al dia 14 de novembre de 2019 
i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions 
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al 
BOP de Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions destinades a entitats sense afany de lucre de Celrà, per 



 

  
 

 

l’organització de casals d’estiu a Celrà durant el mes de juliol, el text de la qual s’adjunta 
com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 4.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 següent: 76.3370.48000 “Entitats 
educació en el lleure”. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes d’executar 
aquest acord, especialment per ordenar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i a l’e-tauler de la corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, 
perquè si cal, i d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions 
que eventualment es puguin advertir en aquesta convocatòria. 
 
 
ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS ORGANITZADORES 
DE CASALS D’ESTIU DE CELRÀ. 
 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament 
de Celrà destinades a entitats sense afany de lucre de Celrà, per l’organització de casals 
d’estiu a Celrà durant el mes de juliol de 2019.  
 
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 8 d’octubre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 
 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 4.000,00 euros. 
 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 76.3370.48000 “Entitats 
educació en el lleure”. 
 

3. Termini de presentació de les sol·licituds 
 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de 
desembre de 2019. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes al Registre General de 
l’Ajuntament de Celrà. 
 

4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinin 

les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 



 

  
 

 

 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució a les entitats beneficiaries de la 

subvenció. 
 

5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació. 
 

6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un 
extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a 
l’e-tauler de la Corporació. 

  
 
9.- Concessió subvenció a favor de l’AMIPA Trapelles per a realització de la festa 
de fi de curs 2018-2019 (expedient X1084/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Com cada any, l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles organitza la Festa de Fi 
de Curs amb jocs i activitats per infants i famílies, que enguany es va celebrar el passat 
28 de juny. 

 
2. En data 18 de novembre de 2019, registre municipal d’entrada 6966, l’AMIPA Trapelles 

ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per sufragar la despesa derivada de la 
compra de diferents materials per organitzar jocs i activitats pel dia de la festa de final 
de curs 18-19, que posteriorment quedaran per l’escola. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, s’adjunta documentació justificativa de la despesa 
realitzada. 
 

3. En data 26 de novembre de 2019 la tècnica d’Educació ha emès un informe relatiu a la 
documentació justificativa aportada per part de l’entitat sol·licitant, segons el qual es 
pot concedir un import màxim de 43,58 euros. 
 

4. En data 2 de desembre de 2019 el regidor d’Educació ha emès una proposta de 
concessió de subvenció per import total de 43,58 euros a favor de l’AMIPA Trapelles 
amb la finalitat de contribuir en l’organització d’aquest tipus d’activitats que 
complementen l’activitat educativa de les escoles bressol i fomenten la cohesió de la 
comunitat educativa del centre. 
 

5. Ha emès informe la Secretària de la corporació el qual consta en l’expedient 
administratiu. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 



 

  
 

 

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

 
ACORD  

 
Primer.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
43,58 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles amb NIF (…), domicili al 
C/Germans Sàbat, núm. 60, de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), a fi de 
sufragar part de la despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 2018-2019. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3233 48000 
“Aportació AMIPA EB Trapelles” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
 
10.- Concessió subvencions per a projectes de Cooperació (expedient 
X1085/2019) 
 

ANTECENDETS DE FET 
 
1. L’associació de Sarrià de Ter Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) treballa 
per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’Aguacatán, un 
municipi del nord–oest de Guatemala que té 62.000 habitants i el 70% de la població es 
troba en situació de pobresa.  
La majoria de la població d'Aguacatán viu dispersa en les més de 80 comunitats que es 
troben en el territori del municipi i els deutes i la pobresa dificulten la supervivència en 
aquest municipi, fet pel que cada any, moltes membres de cada família abandonen la llar 
per emigrar cap al nord. 
Aquest municipi va ser fortament castigat durant més de 30 anys pel conflicte armat de 
Guatemala i ha estat privat de qualsevol possibilitat de desenvolupament social i econòmic.  
En aquest entorn, amb una societat aguateca en la que la discapacitat encara és un tema 
tabú i on els sistemes de salut i d’educació són insuficients (a Aguacatán hi ha un sol metge 
per atendre quasi 60.000 habitants), les persones amb discapacitat no tenen possibilitats 
d’aspirar a una vida digna en la qual puguin desenvolupar-se com a persones amb plens 
drets. Són molts els infants amb discapacitat que no assisteixen a l’escola per falta 
d’atenció especialitzada. 
 
Des del 2008, l’associació GERD desenvolupa el “Programa Integral d’Atenció Especial per a 
Persones amb Discapacitat d’Aguacatán” conjuntament amb l’associació de persones amb 
discapacitat del municipi, que de cara al 2019, preveu emprendre accions que els permeti 
avançar en 5 grans objectius bàsics per millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat: mobilitat, garantir el bon funcionament institucional de l’ASOPEDI, augmentar 
el nombre de persones associades a ASOPEDI, prevenció de la discapacitat i sensibilització.   
Algunes de les activitats més rellevants del programa durant el 2019 han estat l’adquisició 
d’un local propi per a la realització de les activitats de l’entitat, una campanya de 



 

  
 

 

sensibilització a comarques gironines i la col·laboració amb el centre mèdic facilitant equips 
d’ultrasons que els permeti realitzar diagnòstics precoços a dones embarassades detectant 
possibles malformacions en els fetus. 
En data 10 d’octubre de 2010, registre d’entrada municipal E2019006146, l’entitat GERD 
amb NIF (…) ha sol·licitat a l’ajuntament de Celrà una aportació econòmica per tal de 
finançar el projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones 
amb discapacitat d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2019. 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a la causa del GERD donant suport a aquest programa, 
amb una aportació econòmica de 3.700 euros. 
  
2. L’Associació Catalana d’Amics del poble Saharauí (ACAPS) porta a terme una important 
tasca social liderant la defensa dels drets humans individuals i col·lectius del poble saharauí 
i promovent projectes d’assistència humanitària o programes de cooperació, 
desenvolupament i sensibilització envers la causa saharauí. 
 
En  data 9 de maig de 2019, registre d’entrada municipal E2019002837, l’ACAPS Girona 
amb  NIF (…) ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per contribuir a la seva causa. 
 
El projecte que presenten és el de la “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2019”: 
Els campaments de refugiats sahrauís, a la província algeriana de Tindouf, compten amb un 
sistema sanitari precari. En l’àmbit odontològic, si la OMS recomana que hi hagi un dentista 
per cada 3.500 habitants, als campaments n’hi ha un per cada 15.000 persones. La falta de 
tractament sol acabar comportant l’extracció de les dents afectades, i és molt habitual 
veure entre la població sahrauí a moltes persones per sota dels 30 anys que conserva un 
nombre molt limitat de dents, amb la conseqüent afectació a la seva capacitat per seguir 
una dieta equilibrada i saludable, i per tant, reduint dràsticament la seva qualitat de vida. 
El projecte que desenvolupa l’ACAPS té per objectiu formar una comissió tècnica 
d’odontòlegs i desplaçar-se als Campaments de Refugiats a Tindouf per tal de millorar la 
qualitat de vida dels habitants d’Smara. El projecte té cinc objectius específics: Reforç de 
les tasques odontològiques realitzades per professionals sahrauís; enviar material 
odontològic fungible; formar i els auxiliars dentals i joves professionals sahrauís; 
implementació i seguiment del Programa Preventiu Escolar de Salut Bucodental a una 
escola; la campanya de sensibilització a Catalunya a través de xarxes socials i xerrades 
informatives sobre la situació humanitària als campaments de refugiats. 
 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir amb aquests dos projectes presentats per ACAPS 
Girona amb una aportació econòmica de 4.000 euros. 
 
3. Des de l’any 2014, més de 2,5 milions de persones han provat de creuar la Mediterrània, 
principalment a Itàlia, Grècia i Espanya, segons les dades de l’ONU. D’aquests 2,5 milions, 
15.000 han mort o desaparegut en l’intent. 
La seva posició estratègica al nord d’Àfrica ha convertit Líbia en la destinació des de la qual 
les persones refugiades volen sortir per poder arribar a Europa. Des del 2011, la situació 
del país només ha empitjorat. És un país fallit, en el qual els casos d’abusos, tortures i 
venda d’esclaus  és contínua, on milers de dones i nenes són objecte de tràfic sexual. Els 
migrants són enganyats per les màfies, que els amunteguen drets, sense espai per seure o 
moure’s,  en petits bots de goma o de fusta i els llancen al mar a una mort gairebé segura. 
Les activitats previstes per Proactiva Open Arms són les operacions de rescat a la zona de 
la Mediterrània Central. L’objectiu és continuar salvant el màxim de vides de morir 
ofegades.  
 
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir amb la causa de Proactiva Open Arms a través del 
Fons Català de Cooperació que presenta el projecte 3184: “Proactiva Open Arms. 
Salvament marítim a la Mediterrània Central”, realitzant una aportació econòmica de 4.500 
euros. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació que consta en l’expedient administratiu. 
 
 



 

  
 

 

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

 
ACORD 

  
Primer. Atorgar una subvenció per import de 3.700 euros a favor del Grup Editor de la 
revista del Discapacitat (GERD) amb CIF (…), domicili (…) – 17840 de Sarrià de Ter i 
adreça electrònica a efectes de notificacions a (…) amb la finalitat de contribuir a la causa 
del projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a persones amb 
discapacitat d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2018, que pretén garantir sobretot 
l’educació i l’accés a la salut dels infants i adults amb discapacitat d’Aguacatán, i contribuir 
a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones en general. 
 
Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 3.700 euros a favor de Grup Editor 
de la revista del Discapacitat (GERD). 
  
Tercer. Atorgar una subvenció per import de 4.500 euros, a favor del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb NIF (…) i domicili a (…) 08002 de Barcelona i adreça 
electrònica a efectes de notificacions (…), destinada al projecte 3184: “Proactiva Open 
Arms. Salvament marítim a la Mediterrània Central”, amb l’objectiu salvar vides de morir 
ofegades al mar, prop de Líbia,  de totes les persones refugiades que intenten creuar la 
Mediterrània per arribar a Europa, en  petits bots de goma o fusta massificats que no són 
segurs en absolut. 

 
Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.500 euros a favor del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament pel projecte “Proactiva Open Arms. Salvament marítim 
a la Mediterrània Central.”  
 
Cinquè. Atorgar una subvenció per import  total de 4.000 euros a favor de l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de Girona (ACAPS), amb NIF (…), domicili al Carrer (…), 
de Girona i adreça de correu electrònic a efectes de notificacions (…), destinada al projecte 
“Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2019” que té per objectiu principal formar una 
comissió tècnica d’odontòlegs i desplaçar-se als Campaments de Refugiats a Tindouf  per 
tal de millorar la qualitat de vida dels habitants d’Smara. El projecte té cinc objectius 
específics: Reforç de les tasques odontològiques realitzades per professionals sahrauís; 
enviar material odontològic fungible; formar i els auxiliars dentals i joves professionals 
sahrauís; implementació i seguiment del Programa Preventiu Escolar de Salut Bucodental a 
una escola; la campanya de sensibilització a Catalunya a través de xarxes socials i xerrades 
informatives sobre la situació humanitària als campaments de refugiats. 
 
Sisè. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.000 euros a favor de ACAPS 
Girona pel projecte “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2019”. 
 
Setè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 “Fons 
de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2019. 
 
Vuitè. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició: 



 

  
 

 

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

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

 
 
11.- Concessió subvenció a favor de l’Escola Aulet pel projecte de reutilització 
de llibres curs 2019-2020 (expedient X1091/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

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

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

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

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

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

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

2019-2020 tampoc té previst obrir convocatòria pública de subvencions als centres 
educatius per aquest  Programa. 

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

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

 



 

  
 

 

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

 
5. Per al curs escolar 2019-2020, l’Escola l’Aulet continua sol·licitant la subvenció per al 

projecte de Reutilització de Llibres ja que en els darrers anys l’escola ha crescut i molts 
cursos han passat de ser d’una línia a dues, i aquest any han hagut de comprar llibres 
de 4 assignatures per alumnat de 6è. 

 
En data 27 de novembre de 2019, registre d’entrada municipal E2019007125, l’escola 
L’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per a aquest projecte. 

 
6. El regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió d’una subvenció de 1.500 

euros a favor de l’Escola l’Aulet, per tal d’impulsar l’aplicació del programa de 
reutilització de llibres de text per al curs 2019-2020, sufragant part de la despesa que 
se’n derivi. 
 

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

ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 1.500 euros a favor de l’escola l’Aulet amb 
CIF (...), adreça Ctra. de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions (...), amb la 
finalitat d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització de llibres de text per al curs 2019-
2020, sufragant part de la despesa que se’n derivi. 

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

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

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

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

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

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

qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 



 

  
 

 

competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

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

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

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

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

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

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

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

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

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 76. 3231.48001  
“Programa reutilització, proj. Educatiu escola l’Aulet” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2019. 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 

 
    
12.-Aprovació de preus públics (expedient X1081/2019) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe, de data 27 de novembre de 2019, en 
relació a la proposta dels preus públics dels cursos de cuina previstos pel 2020 i dels 
espectacles de teatre pel 1r trimestre del 2020 a l’Ateneu de Celrà 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de 28 de novembre de 2019 
 
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 el preu públic 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 

 

Cursos Dates 1 taller
Taller de cuina 2020 20 €

Preu Públic 
€/curs

 
 
 

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Club 
Super 3

Alumnes 
Galliner

2x1 El Punt 
avui Escena 25

Promoció 
40% 

Promoció 
2x1 Jubilats

El Sr. Petit 26/01/2020 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,40 €           4,50 € 6,75 €
Calma! 08/02/2020 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 € 10,50 €
Dolors 16/02/2020 35,00 €   30,00 €      26,25 €   24,50 €   26,25 €  26,25 €   17,50 €   17,50 €      15,00 €     21,00 €         17,50 €     26,25 € 
Acorar 22/02/2020 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 
Las ávidas raices 06/03/2020 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 
La lleugeresa i altres 
cançons 21/03/2020 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
Apnea 14/03/2020 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
Baobab 15/03/2020 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,40 €           4,50 €       6,75 €   
El viaje de Ulises 28/03/2020 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 

Preu Públic:  €/entrada

 
 
 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
13. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua (expedient X1093/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Un any més s’ha presentat el Pla agrupat de formació contínua de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells 



 

  
 

 

Comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions 
Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F).  
 
La finalitat d’aquest pla és promoure i fer arribar la formació a tot el personal funcionari i 
laboral dels ens locals, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que la 
formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals 
de les persones que integren l’administració local i així millorar els serveis públics.  
 
L’Ajuntament de Celrà està interessat en oferir al seu personal les accions formatives que 
es desenvoluparan al llarg de l’any 2020 integrades en el Pla Agrupat de Formació 
Contínua.  
 
Per poder ser beneficiaris d’aquestes accions formatives subvencionades cal formalitzar 
l’adhesió a l’esmentat pla agrupat i trametre la documentació corresponent a l’Associació 
Catalana de Municipis;  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació 
Contínua indicat en la part expositiva d’aquest acord per a l’any 2020, destinat al personal 
de la pròpia corporació. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

 
 
14.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
redacció del Pla especial urbanístic per a la implementació de la infraestructura relativa a la 
connexió del carril bici amb Girona (exp. X1101/2019). 
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei 
per a la redacció del Pla especial urbanístic per a la implementació de la infraestructura 
relativa a la connexió del carril bici amb Girona. 
 
2. L’arquitecta E.P. ha presentat oferta per a la redacció d’aquest Pla Especial per import de 
3.200,00 euros, IVA exclòs (3.872,00 euros, IVA inclòs). 
 
3. En data 3 de desembre de 2019 l’òrgan de contractació proposa l’adjudicació del 
contracte menor de serveis per a la redacció del Pla especial urbanístic per a la 
implementació de la infraestructura relativa a la connexió del carril bici amb Girona, 
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 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 a favor de la Sra. E.P. amb DNI núm. (…) i domicili al (…), el contracte 
menor de serveis per a la redacció del Pla especial urbanístic per a la implementació de la 
infraestructura relativa a la connexió del carril bici amb Girona, per un import de 3.200,00 
euros, IVA exclòs (3.872,00 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.60900 ‘Carril bici’, 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’adjudicatària 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. 

 
 
 
 



 

  
 

 

15.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
16.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 
 

 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 18:10 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


	Criteri 2 - criteri de valoració per oferir un menjar variat i de qualitat basat en la dieta mediterrània:
	Criteri 3 – criteri de valoració per oferir alimentació basada en productes de temporada:
	Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a favor d’entitats esportives, el text de la qual s’adjunta com a annex a aquest acord.
	1. Objecte
	2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària

	4. Termini de resolució i notificació
	5. Règim de recursos
	En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment  les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats sense afany de lucre de Celrà, per l’organització de casals d’estiu a Celrà durant el mes de juli...
	Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions destinades a entitats sense afany de lucre de Celrà, per l’organització de casals d’estiu a Celrà durant el mes de juliol, el text de la qu...
	1. Objecte
	2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària

	4. Termini de resolució i notificació
	5. Règim de recursos
	ACORD
	Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 76. 3231.48001  “Programa reutilització, proj. Educatiu escola l’Aulet” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019.
	1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe, de data 27 de novembre de 2019, en relació a la proposta dels preus públics dels cursos de cuina previstos pel 2020 i dels espectacles de teatre pel 1r trimestre del 2020 a l’Ateneu de Celrà

