ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 4/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: primera
Dia: 3 de març de 2020
Horari: de 17:00 hores a 18:20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 3 de març de 2020, 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
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde.
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde
REGIDORA ABSENT
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència.
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
18 de febrer de 2020.
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 18 de
febrer de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per
unanimitat.
EN MATÈRIA D’URBANISME I PATRIMONI
2.- Concessió llicència urbanística per la reforma, ampliació i canvi d’ús d’una
pallissa (expedient X855/2019).

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.306, la Sra.
(…), sol·licita llicència urbanística per a la reforma, ampliació i canvi d’ús d’una
pallissa a la Ronda de Baix núm. 16 de Celrà.
2. En data 5 de novembre de 2019, registre de sortida municipal núm. 2.743, es
requereix documentació complementària.
3. En data 4 i 6 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm. 656 i 731, es
presenta part de la documentació requerida.
4. En data 13 de febrer de 2020, registre de sortida municipal núm. 355, es requereix
documentació.
5. En data 13 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm.846, en data 17 de
febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm. 900 i 910, es presenta la
documentació requerida.
6. En data 17 de febrer de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
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 a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la REFORMA,
AMPLIACIÓ I CANVI D’ÚS D’UNA PALLISSA a la Ronda de Baix núm. 16 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 abans de l'inici de les obres:
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).
Condicions Particulars:
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis
existents a la vorera i al vial.
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que
afectin a espais públics.

Per les terrasses, per l’aire condicionat, tendals i altres, es faran condicions apart.
Condicions Generals:
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent
de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud
i llicència municipal.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i
totalment acabats.
Les façanes i les tanques 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.
La llicència no inclou la construcció de les tanques.
La llicència no inclou la construcció piscina.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa
caldrà ser sol·licitada a part.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana
de Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es
col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de
dilatació i amb el mateix tractament i acabat que l'existent.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de
1ª ocupació i alta cadastral.
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació
de qualsevol altre servei municipal.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
Cal complir amb el Pla Especial Urbanístic 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:

155.598,65 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

5.056,96 €

Bonificació 35% (OF. 5 article 4.2.e))

-1.769,93 €

Placa informativa:
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)
TOTAL:

3.609,03 Euros

12,00 €
310,00 €

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

3.- Concessió llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat (expedient X831/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de setembre de 2019, registre d’entrada municipal núm. 5.257, la Sra.
(…), sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 28 de Celrà.
2. En data 14 d’octubre de 2019, registre de sortida municipal núm. 5.505, es
requereix documentació complementària.
3. En data 13 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal núm. 842, la Sra. (…)
presenta documentació.
4. En data 17 de febrer de 2020, registre de sortida municipal núm. 391, es requereix
esmenes a la documentació aportada. I en la mateixa data, registre d’entrada
municipal núm. 916, la Sra. (…) presenta la documentació requerida.
5. En data 21 de febrer de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
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 a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR a l’Avinguda Palagret núm. 28 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 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, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia
de 1ª ocupació.
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.
La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i
per a la prestació de qualsevol altre servei municipal.
Condicions Particulars:
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis
existents a la vorera i al vial.
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que
afectin a espais públics.
Per les terrasses, per l’aire condicionat, tendals i altres, es faran condicions apart.
Segons escrit presentat no es mourà cap arbre ni cap banc del carrer.
Condicions Generals:
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense
prèvia autorització.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent
de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud
i llicència municipal.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i
totalment acabats.
Les façanes i les tanques 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.
La llicència no inclou la construcció de la piscina.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa
caldrà ser sol·licitada a part.
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.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana
de Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es
col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de
dilatació i amb el mateix tractament i acabat que l'existent.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de
1ª ocupació i alta cadastral.

L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació
de qualsevol altre servei municipal.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
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:

312.796,21 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

10.165,88 €

Placa informativa:

12,00 €

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

310,00 €

10.487,88 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.

4.- Aprovació de l’annex (III) del projecte d’obra ordinària municipal titulat Nau
de la brigada municipal de Celrà que recull quins són els treballs que resten
pendents per finalitzar-la (expedient X224/2020).
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2017, es va
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat Nau de la brigada municipal de
Celrà, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich Herreras, amb un pressupost
total d’execució per contracte de 115.702,07 Euros, IVA exclòs (139.999,50 Euros, IVA
inclòs).
L’obra es va adjudicar, es va iniciar la seva construcció i es va resoldre el contracte.
Actualment l’obra està aturada.
S’ha elaborat un annex al projecte d’obra que recull quins són els treballs que resten
pendents per finalitzar-la.
L’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich Herreras ha redactat un annex d’aquest projecte
d’obra ordinària de les partides pendents d’executar, amb un pressupost total d’execució
per contracte de 39.754,60 Euros, IVA exclòs (48.103,07 Euros, IVA inclòs).
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
Únic.- Aprovar l’annex (III) del projecte d’obra ordinària municipal titulat Nau de la brigada
municipal de Celrà, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich Herreras, amb

un pressupost total d’execució per contracte de 39.754,60 Euros, IVA exclòs (48.103,07
Euros, IVA inclòs).

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
5.- Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a l’adquisició de
cubells ambivalents d’habitatges per al servei Porta a Porta (expedient
X245/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.
En data 26 de febrer de 2020, la tècnica de medi ambient ha emès informe
justificant el subministrament a contractar, i que correspon al subministrament de
contenidors ambivalents per habitatges pel porta a porta.
2. Es van convidar a l’empresa Id-Waste SL perquè presentés la seva oferta econòmica,
sent la que ha presentat la següent:
Nom
ID-WASTE SL

Data registre
26/02/2020

Núm. registre
1097

Import IVA exclòs
4.375,00 €

3. En data 27 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic l’objecte del contracte és subministrament.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
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. Adjudicar a favor de l’empresa ID-WASTE SL, NIF (…), i a efectes de notificació
amb correu-e (…) i amb domicili a passeig Països Catalans 158, 3r, 17190 Salt (Girona), el

contracte menor de subministrament de contenidors ambivalents d’habitatges per al PaP,
per un import de 4.375,00 €, IVA exclòs (5.293,75 €, IVA inclòs), de conformitat amb
l’oferta presentada núm. 1/20/171 (registre d’entrada núm. 1097, de data 26 de febrer de
2020).
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 1621
22199 “Material recollida selectiva” 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 tècnica de medi ambient, que
exercirà les facultats del responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

6.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres per l’arranjament del moll de
l’estació (expedient X117/2020).
ANTECEDENTS DE FET
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en
l’arranjament del moll de l’estació de Celrà.
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització
d’aquesta obra (registres de sortida municipal S2020000440, S2020000441 i
S2020000442), de les quals una ha presentat oferta: Obres i construccions Celrà SL per un
import de 5.264,00 euros, IVA exclòs (6.369,44 euros, IVA inclòs).
En data 2 de març de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació
del contracte a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà SL, motivant la necessitat
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic l’objecte del contracte és d’obres.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es

tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
341/2015, de data 22 de juny.
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a l’arranjament del moll de l’estació de
Celrà a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà SL, amb CIF núm. (…), amb domicili
al carrer Parets núm. 7 2on D de Celrà 17460, per un import de 5.264,00 euros, IVA exclòs
(6.369,44 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica.
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 9 d’abril de
2020.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 11.9330.63200
‘Rehabilitació i millora equipaments municipals’ del pressupost de la corporació per a
l’exercici 2020.
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 Sr. Ferran de Toro Perpinyà,
arquitecte tècnic, 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.

7.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la formació de nous vestuaris
familiars a les piscines (expedient X221/20).
ANTECEDENTS DE FET
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la
formació de nous vestidors familiars a les piscines de Celrà.
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització
d’aquesta obra (registres de sortida municipal S2020000457, S2020000458 i
S2020000459), de les quals dues han presentat oferta: Obres i construccions Celrà SL per

un import de 16.510,00 euros, IVA exclòs (19.977,10 euros, IVA inclòs) i Pere Martin
Garcia per un import de 16.510,12 euros, IVA exclòs (19.977,25 euros, IVA inclòs)
En data 2 de març de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació
del contracte a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà SL, motivant la necessitat
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic l’objecte del contracte és d’obres.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
341/2015, de data 22 de juny.
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la formació de nous vestidors familiars
a les piscines de Celrà a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà SL, amb CIF núm.
(…), amb domicili al carrer Parets núm. 7 2on D de Celrà 17460, per un import de
16.510,00 euros, IVA exclòs (19.977,10 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta
econòmica.
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 30 d’abril de
2020.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.3423.62200
‘Millora piscines’ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2020.
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 Sr. Ferran de Toro Perpinyà,
arquitecte tècnic, 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.

8.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis per la retirada d’una línia
elèctrica al carrer Cabanya (expedient X248/2020).
ANTECEDENTS DE FET
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei
consistent en l’adequació d’instal·lacions existents al carrer Cabanya de Celrà.
L’empresa E-Distribución Redes Digitales SL va presentar l’oferta següent: 3.989,53 € (Iva
exclós).
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.
3.- L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 15.000 euros, sens
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 necessita del contracte. Així mateix, es
requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix de la factura
corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de desplegament
d’aquesta llei.
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa E-Distribución Redes Digitales SL, amb NIF núm.
(…), amb domicili a Ribera del Loira núm. 6 de 28042 Madrid, el contracte menor de serveis
per adequació d’instal·lacions existents al carrer Cabanya de Celrà, per import de 3.989,53
euros IVA exclòs (4.827,33 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica
presentada.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61902
`carrer Cabanya´ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2020.
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 l’arquitecta municipal, que exercirà les
facultats dels responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

EN MATÈRIA D’HISENDA
9.- Revocació parcial de la subvenció atorgada a favor de l’Associació Pastorets
de Celrà (expedient X1135/2019)
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió ordinària de data 17 de desembre de 2019, la Junta de Govern municipal va
acordar l'atorgament d’una subvenció per import de 500,00 euros a favor de l’Associació
Pastorets de Celrà per a la realització de l’onzena edició de l’obra ‘Els Pastorets’, els dies 28
i 29 de desembre de 2019.
L’acord establia que s’abonaria la subvenció en dos pagaments, una bestreta del 50% de
l’import concedit i la resta un cop quedés degudament justificada la subvenció.
2. En data 10 de febrer de 2020, registre d'entrada municipal E2020000774, l’Associació
Pastorets de Celrà presenta la documentació justificativa de l’activitat realitzada, però
només acredita com a despesa l’import de 264,17 euros.
3. En data 19 de febrer de 2020, la tècnica de cultura ha emès informe proposant la
revocació parcial, concretament per import de 235,83 euros, de la subvenció concedida.
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;
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. Revocar parcialment la subvenció concedida, per acord de Junta de Govern Local
de data 17 de desembre de 2019, a favor de l’Associació Pastorets de Celrà, amb NIF (…),
per a la realització de l’onzena edició de l’obra ‘Els Pastorets’, els dies 28 i 29 de desembre
de 2019, per import de 235,83 euros.
Segon. Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data en què
l’interessat rebi la notificació d’aquest acord, per a presentar les al·legacions, els
documents i els justificants pertinents, amb l'advertiment que, en el cas que no ho presenti
es revocarà parcialment la subvenció atorgada a favor de l’Associació, per import de
235,83 euros.
Tercer. Comunicar el present acord a l’Associació Pastorets de Celrà, així com a la
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.

10.- Aprovació de preu públic núm. 2/2020 (exp. X240/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Des de l’àrea d’educació es presenta un informe, de data 25 de febrer de 2020, en
relació a la proposta dels preus públics del casal estiu per joves que es preveu contractar
per aquest estiu 2020 organitzat per l’àrea d’educació
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de 25 de febrer de 2020
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
ACORD
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
Preu Públic €/persona
inscrita

curs
Casal estiu

Dates

Matrícula

2020

100,00 €

Preu Públic
205,00 €

Gestió del preu públic
Tant l’import de la matrícula com la resta de l’import del casal es pagaran mitjançant
autoliquidació que s’entregarà a les persones interessades.
Per tal de garantir la reserva de plaça és imprescindible que cada sol·licitant hagi fet efectiu
el pagament de l’import de la matrícula dins el termini indicat per l’ajuntament.
No es podrà iniciar la participació al casal sense que s’hagi efectuat el pagament de la
totalitat del preu públic aprovat.
Si no hi ha un mínim de 20 matrícules no es realitzarà el casal i com a màxim s’admetran
40 participants.
Criteris de prioritat en l’atorgament de les places
Els criteris de prioritat en l’accés a l’activitat de casal d’estiu són els següents:
a) En primer lloc, les sol·licituds de famílies en que el/la menor a qui es vol
inscriure i pare/mare/tutor/a estiguin degudament empadronats/des a Celrà a
data 1 de febrer de 2020.
b) En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies que
resideixin en altres municipis.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en compte la
puntuació obtinguda en funció dels següents factors:
a) En cas de sol·licituds de famílies empadronades a Celrà:
1. Factor familiar:
- Famílies nombroses: 2 punts
- Famílies monoparentals: 2 punts
Caldrà acreditar documentalment aquest factor de la següent manera:
- Família nombrosa: Carnet corresponent o llibre de família
- Família monoparental: Carnet corresponent
2. Factor d’empadronament:
- Empadronament de 1 a 3 anys: 3 punts
- Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts
- Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts
L’ajuntament comprovarà els anys d’antiguitat en el padró municipal d’habitants
b) En cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis es farà
un sorteig per adjudicar les places que hagin quedat vacants. El sorteig es farà per
famílies.

11.- Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries
(exp. X241/2020).
És procedent aprovar el padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2020,
d’acord amb l’annex de subjectes passius i quotes tributàries que consta a l’expedient, tramès
pel Servei de Recaptació Municipal.
•
•

Concepte 025 Escombraries altres Comercials
Concepte 035 Escombraries disseminats i
altres Domèstiques

per import de

6.070,41 €

per import de

4.066,33 €

Import total 10.136,74 €
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:
ACORD
Primer Aprovar inicialment el Padró Fiscal de la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2020,
relatiu a disseminats i altres, d’acord amb la documentació facilitada pel servei de recaptació
municipal que obra a l’expedient:
Recollida d’escombraries import total

10.136,74 €

47 rebuts

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 escau, les reclamacions que es considerin
oportunes.
Si durant aquest període de temps no s’han presentat reclamacions, el padró s’entendrà
definitivament aprovat.

12.- Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per a la pròrroga del projecte de foment
a la lectura ‘Al Gironès Llegim’ (expedient 466/2016).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per acord de Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2016, es va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per a
l’organització del projecte de foment de la lectura ‘Al Gironès llegim’.
2. En data 3 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal E2020000623, el Consell
Comarcal del Gironès presenta una addenda al conveni de col·laboració per a la pròrroga del
projecte de foment a la lectura “Al Gironès llegim!” fins al 31 de desembre de 2020.
3. És voluntat de l’Ajuntament de Celrà aprovar l’esmentada addenda
desenvolupant el projecte de foment de la lectura ‘Al Gironès llegim’ al municipi.

per

seguir

FONAMENTS DE DRET
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el desenvolupament
de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, en la satisfacció dels qual
tinguin un interès comú, pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu.
2. De conformitat amb el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció
del següent
ACORD
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Celrà per a la pròrroga del projecte de foment de la lectura ‘Al Gironès llegim’
fins al 31 de desembre de 2020, que s’adjunta com a annex aquest acord.
Segon. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer
efectiu el present acord.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.
ANNEX
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ, PER A LA PRÒRROGA DEL PROJECTE DE
FOMENT A LA LECTURA " AL GIRONÈS LLEGIM!".
PERÍODE: ANY 2020
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
PEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
El Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, en ús de les
atribucions que li confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, assistit pel secretari
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, facultat per decret del Consell Comarcal del Gironès
de data 24 de gener de 2020;
PER L’ AJUNTAMENT DE CELRÀ
El Sr. Daniel Cornellà i Detrell, alcalde de Celrà, actuant en ús de les atribucions que li
confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, assistida per la secretària Sra. Rosa Maria
Melero i Agea, facultada per l'acord de Junta de Govern Local de data ..........................de
2020;
De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
ACORDEN:
Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l'Ajuntament de Celrà del projecte de foment a la lectura "Al Gironès Llegim!" fins a 31 de
desembre de 2020.
Pel Consell Comarcal del Gironès

Per l’Ajuntament de Celrà

Joaquim Roca i Ventura
President

Daniel Cornellà i Detrell
Alcalde

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari

Rosa Maria Melero i Agea
Secretària

13.- Atorgament de subvenció a favor de les escoles les Falgueres i l’Aulet per a
la realització d’una audició musical.
ANTECEDENTS DE FET
1. Cada curs les escoles Les Falgueres i l’Aulet organitzen diversos espectacles o audicions
musicals vinculades a l’assignatura de música.
Aquest curs les dues escoles han contractat l’espectacle “Encantades” a càrrec de
produccions Meri Yanes, que es va realitzar al Teatre l’Ateneu de Celrà el passat 4 de febrer
de 2020. Hi van assistir 162 infants de l’Aulet i 158 de Les Falgueres d’Educació Infantil i
Cicle Inicial d’Educació Primària.
2. En data 19 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal número E2020000958, l’escola
Les Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per import de 158 euros,
corresponents a 1 euro per cada infant assistent a l’audició, amb la finalitat de minorar el
cost que han d’assumir les famílies per a la realització de l’activitat.
Conjuntament amb la sol·licitud, adjunten la factura justificativa de l’activitat per import de
632,01 euros i un certificat de la secretaria de l’escola conforme el centre ja ha avançat el
pagament de la factura i conforme l’escola no ha rebut cap altra subvenció de cap naturalesa
per a la mateixa finalitat.
3. En data 26 de febrer de 2020, registre d’entrada municipal número E2020001094, l’escola
l’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per import de 162 euros, corresponents a 1
euro per cada infant assistent a l’audició, amb la finalitat de minorar el cost que han
d’assumir les famílies per a la realització de l’activitat.
Conjuntament amb la sol·licitud, l’escola aporta la factura justificativa de l’activitat per
import de 648,00 euros i un certificat de la secretaria de l’escola conforme la subvenció es
destinarà a sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle i que l’escola ja ha
avançat l’import sol·licitat, minorant el cost a les famílies en 1 euro per infant assistent, i
conforme l’escola no ha rebut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat.
4. En data 2 de març de 2020 la tècnica d’Educació ha fet un informe favorable sobre la
justificació de la subvenció.
5. En data 2 de març de 2020 el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió d’una
subvenció per import d’ 1 euro per cada alumne/a que hagi assistit a l’audició audicions
contractada per les escoles, amb la finalitat de minorar el cost de l’activitat de cada infant,
facilitant l’accés de l’alumnat de Celrà a l’educació musical.
D’aquesta manera, la proposta es concreta en l’aportació d’una subvenció per import de 162
euros a l’Escola L’Aulet i una altra per import de 158 euros a l’escola Les Falgueres.
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), 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
514/2019 de 19 de juny, que vas ser publicada al BOP de Girona núm. 127, de data 3 de juliol.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament una subvenció a favor de les
escoles d’educació infantil i primària de Celrà a fi de minorar el cost que han d’assumir les
famílies de l’alumnat assistent a les audicions musicals contractades per cada centre, tal com es
detalla a continuació:
•
Un import de 162 euros a favor de l’Escola L’Aulet amb CIF (…), adreça Ctra. de Juià,
106, per sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle “Encantades”,
realitzada el 4 de febrer del 2020.
•

Un import de 158 euros a favor de l’escola Les Falgueres amb CIF (…), adreça Av.
Països Catalans s/n, per sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle
“Encantades” realitzada el 4 de febrer de 2020.

Segon. La despesa anirà a càrrec a les aplicacions pressupostaries número 76 3231 48002
“Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet” i 76 3232 48002 “Aportació escola Falgueres i AFA
escola Falgueres” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2020.
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 aquest acord a les persones interessades, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.

14.- Altres assumptes de caràcter urgent.
No s’escau.
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
18:20 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

