ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: primera
Dia: 2 de juny de 2020
Horari: de 17:00 hores a 17:45 hores
Celebrada telemàticament
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 2 de juny de 2020, es reuneixen telemàticament, 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
maig de 2020.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 de
març de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per
unanimitat.
EN MATÈRIA D’URBANISME
2.- Concessió llicència urbanística per a la construcció d’una piscina (expedient
X439/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de maig de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2.587 i 2.609, el Sr. (…),
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’una piscina al carrer Frederic Mompou
núm. 5 de Celrà i sol·licita l’aixecament de la suspensió del procediment.
2. En data 19 de maig 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 al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA al carrer Frederic Mompou núm. 5 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).
Documentació a presentar a l'acabar les obres:
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.
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.
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.
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment
acabats.
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.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de
Celrà.
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la
connexió a la xarxa general.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral.
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:

11.659,85 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

378,95 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

470,95 Euros

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

3.- Concessió llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat (expedient X405/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 29 d’abril de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2.243, la Sra. (…), sol·licita
llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Joan
Salvat Papasseït núm. 4 de Celrà i sol·licita l’aixecament de la suspensió del procediment.
2. En data 6 de maig de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.040, es requereix
documentació complementària.
3. En dates 12 de maig de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2.391, 18 de maig de
2020, registre d’entrada municipal 2.592, en data 22 de maig de 2020, registre d’entrada
municipal núm. 2.705, 25 de maig de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2.724, la
Sra. (…) presenta documentació requerida.
4. En data 26 de maig de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.
FONAMENTS DE DRETS
1.
2.
3.

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

4.
5.

administracions publiques.
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.
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 aurbanística per a la
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al carrer Joan Salvat Papasseït núm. 4
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 i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que no han
estat introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la llicència.
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.
Etiqueta energètica en fase d’obra acabada.
Condicions Particulars:
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.
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a
la vorera i al vial.
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.
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 inclou la construcció de les tanques.
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.
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.
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 presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els
espais públics.
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:

234.688,26 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

7.627,37 €

Bonificació 5%(Etiq energ Nivell B)
Placa informativa:
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)
TOTAL:

-381,37 €
12,00 €
310,00 €

7.568,00 Euros

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

4.- Concessió llicència urbanística per la reforma de façana d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres (expedient X336/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 de març de 2020, registre d’entrada municipal núm. 1.627, la Sra. (…),
sol·licita llicència urbanística per a la reforma de façana d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer Major número 19 de Celrà.
2. En data 24 de març de 2020, registre municipal de sortida núm. 686, es requereix a la
Sra. (…) documentació complementària.

3. En data 28 de maig de 2020, registre d’entrada municipal núm. 2.791, la Sra. (…)
presenta fiança de residus de la construcció i sol·licitud d’aixecament de suspensió del
procediment.
4. En data 29 de maig 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 urbanística per a la REFORMA DE
FAÇANA D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES al carrer Major núm. 19 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).
Documentació a presentar a l'acabar les obres:
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la fiança
per a la gestió de residus.
Condicions Particulars:
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.
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.

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.
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 el Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic de Celrà.
Es presentarà certificat final de l'obra.
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:

7.666,70 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

249,17 €

Bonificació casc antic (35%):

-87,21 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

253,96 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 aquest acord al titular de la llicència.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
5.- Adjudicació del contracte menor d’obres per la millora de l’envolvent de l’Escola Aulet
- Fase 9 (expedient X418/2020).
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant Decret d’Alcaldia 313/2020, del dia 8 de maig, s’ha resolt incoar procediment
administratiu per a la contractació de l’obra consistent en la millora de l’envolvent tèrmica
a l’escola l’Aulet de Celrà (Fase 9), per ésser indispensable per a la protecció de l’interès
general ja que cal resoldre un problema d’aïllament d’un equipament municipal, obres que
s’han de dur a terme abans de l’inici del curs escolar.
Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització
d’aquesta obra (registres de sortida municipal S2020001060, S2020001061 i

S2020001062), de les quals una ha presentat oferta: Construccions Teixidor Pagès, S.L.
per un import de 26.498,00 euros, IVA exclòs (32.062,58 euros, IVA inclòs).
En data 28 de maig 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 ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en
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, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127, del dia 3 de juliol de 2019.
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 contractació de l’obra consistent en la
millora de l’envolvent tèrmica a l’escola l’Aulet de Celrà (Fase 9), a favor de l’empresa
Construccions Teixidor Pagès, S.L., amb NIF núm. (…), amb domicili al carrer Vell, 4 de La
Pera 17120, per un import de 26.498,00 euros, IVA exclòs (32.062,58 euros, IVA inclòs),
de conformitat amb l’oferta econòmica presentada.
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 4 de setembre
de 2020.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries número
76.3210.62200 ‘Millores de l’envolvent tèrmic CEIP Aulet’ i 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 de la Sra. (…), arquitecta municipal, 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.

6.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques particulars que ha de regir el servei educatiu de suport
als ensenyaments en educació secundària a distància, i obrir la convocatòria per
a contractar mitjançant procediment obert simplificat (Expedient X455/2020).
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 el contracte
administratiu del servei de suport als ensenyaments en educació secundària a distància,
Aula 2, en virtut del Decret d’Alcaldia 340/2020.
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars.
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei.
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament,
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat.
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública.
5. L'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
ACORD

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei
eductiu de suport als ensenyaments en educació secundària a distància, aula 2, per import
de 57.963,52 Euros, IVA inclòs (47.903,73 Euros, IVA exclòs), per una durada de quatre
anys.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant
procediment obert simplificat d’aquest contracte de serveis.
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2020 i 2024, per finançar
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de
57.963,52 Euros, IVA inclòs (47.903,73 Euros, IVA exclòs), equivalent a quatre
anualitats, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 76.3260.22799 serveis educatius
complementaris i 50.3371.22699 serveis i activitats joventut a càrrec del pressupost de
l’exercici 2020 i de les que correspongui per als exercicis següents fins a l’any 2024.
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:
Vocalies:

Secretària:

Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament
Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació.
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació.
Sra. Mariona Salvador Pujolràs, tècnica de l’Ajuntament.
Sra. Elisenda Quintana Julian, Tècnica de l’Ajuntament
Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament.

7.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la concessió del servei del
bar de l’Ateneu de Celrà, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant
procediment obert (Expedient X393/2019).
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 el contracte
administratiu de concessió de serveis de la explotació del Cafè de l’Ateneu de Celrà, en
virtut del Decret d’Alcaldia 232/2020.
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars.
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa dels tècnics municipals i l’informe de la
Secretària municipal.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,

que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei.
2. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de
més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 158 i
concordants de la LCSP.
3.- Estem davant un contracte de concessió de serveis, als efectes del que disposa l’article
15 i 284 a 27 de la LCSP, tenint caràcter administratiu d’acord amb el que disposa l’article
25.1.a) de la citada Llei i adjudicant-se mitjançant procediment obert, d’acord amb
l’establert en l’article 131 de la citada Llei.
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
ACORD
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu de concessió
de serveis per la explotació del Cafè de l’Ateneu de Celrà.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant
procediment obert d’aquest contracte administratiu.
En els plecs es detallen les condicions i característiques de la concessió de serveis, així
com el termini de duració del contracte.
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci
en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 26 dies
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 158 i concordants de la
LCSP.
Cinquè. 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:

Secretària:

Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació i
regidor d’esports.
Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació.
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació.
Sra. Laura Francès Sanmartin, Tècnica de l’Ajuntament
Sra. Lidia Martí Ribas, Tècnica de l’Ajuntament

EN MATÈRIA D’HISENDA
8.- Concessió subvenció a favor de l’Associació de comerciants (expedient X314/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Associació de Comerciants de Celrà és una entitat que organitza activitats diverses per
a la dinamització del comerç de Celrà.
2. En data 5 de març de 2020, registre d’entrada municipal número E2020001296,
l’Associació de Comerciants de Celrà presenta instància per demanar una bestreta de la
subvenció que anualment se’ls concedeix.
Es justifiquen les despeses ocasionades en la preparació de diverses iniciatives i accions per
a la dinamització comercial dels cinc primers mesos de 2020, justificant una despesa de
2.560,53 euros.
3. En data 22 de maig de 2020, el tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local
proposa la concessió de la subvenció per import de 2.560,53 euros a favor de l’Associació
de Comerciants de Celrà per a donar suport a les accions dels comerciants dins el Pla de
dinamització de l’any 2020.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
que desenvolupa la Llei 38/2003.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l’adopció del següent:
ACORD:
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.560,53
euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà, amb NIF (…), domicili a efectes de
notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà per a donar suport a les accions engegades
durant els cinc primers mesos d’enguany, i a les accions per fer front a la pandèmia del
COVID-19 i suport al Pla de dinamització de l’any 2020.
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 91.4310.48900
“Associació de Comerciants de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2020.
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a comptar
des de la recepció de la notificació d’aquest acord, la subvenció atorgada i la seva
destinació, i facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una

certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat
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 una memòria de les activitats
dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així com les factures justificatives de la
despesa realitzada.
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així
com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.
3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el logotip
de l’Ajuntament de Celrà.
4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer constar de
forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat.
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi
el cost de les actuacions efectivament realitzades.
5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
entre d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social.
6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent des
del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les
subvencions atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes
en el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu
atorgament.
Cinquè. Comunicar el present acord a l’Associació de Comerciants de Celrà, així com a la
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.

9.- Aprovació de diversos preus públics 3/2020 (exp. X451/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe, de data 27 de maig de 2020, en relació
a la proposta dels preus públics de cursos previstos per octubre 2020 a juny 2021 i obres
de teatre previstes pel segon semestre del 2020 a l’Ateneu de Celrà
2.- Ha emès informe l’interventor municipal en data 28 de maig 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

Obra de teatre

Dates

Cursos

Dates

Raku

octubre 2020-juny 2021

Preu per curs
120,00 €

Serigrafia

octubre 2020-juny 2021

100,00 €

Assaig fotogràfic

octubre 2020-juny 2021

55,00 €

Figura Humana

octubre 2020-juny 2021

120,00 €

Tecnologies creatives

octubre 2020-juny 2021

135,00 €

Entrada
General Anticipada +Ateneu Qdat

Preu Públic/entrada
2x1 El
Club
Alum nes Punt
Prom oci Prom oció
Minusvàli Alum nes
Escena 2ó 40%
Jubilats ds
Super 3 Galliner avui
EMDC
2x1

TresC

Com partir ubicació

19/06/2020

10,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Píndoles

03/07/2020

6,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Nit i Som ni

Setembre

18,00 €

€

-

€

11/10/2020

9,00 €

7,00 €

6,75 €

6,30 €

6,75 €

6,75 €

4,50 €

4,50 €

-

€

5,40 €

7,00 €

6,75 €

5,40 €

Plom es i Reclam s
17/10/2020
La lleugeresa i altres
24/10/2020
cançons

14,00 €

12,00 €

10,50 €

9,80 €

10,50 €

10,50 €

7,00 €

7,00 €

5,00 €

8,40 €

7,00 €

10,50 €

8,40 €

-

€

9,00 €

7,00 €

6,75 €

6,30 €

6,75 €

6,75 €

4,50 €

4,50 €

3,00 €

5,40 €

4,50 €

6,75 €

5,40 €

-

€

Apnea

21/11/2020

14,00 €

12,00 €

10,50 €

9,80 €

10,50 €

10,50 €

7,00 €

7,00 €

5,00 €

8,40 €

7,00 €

10,50 €

8,40 €

-

€

Baobab

18/10/2020

9,00 €

7,00 €

6,75 €

6,30 €

6,75 €

6,75 €

4,50 €

4,50 €

5,40 €

4,50 €

6,75 €

5,40 €

-

€

El viaje de Ulises

28/11/2020

14,00 €

12,00 €

10,50 €

9,80 €

10,50 €

10,50 €

7,00 €

7,00 €

8,40 €

7,00 €

10,50 €

8,40 €

-

€

El silenci d'ham elin

15/11/2020

9,00 €

7,00 €

6,75 €

6,30 €

6,75 €

6,75 €

4,50 €

4,50 €

-

€

5,40 €

4,50 €

6,75 €

5,40 €

-

€

Una dent perfecte!

22/11/2020

9,00 €

7,00 €

6,75 €

6,30 €

6,75 €

6,75 €

4,50 €

4,50 €

-

€

5,40 €

4,50 €

6,75 €

5,40 €

-

€

Blink Flash Duncan

12/12/2020

9,00 €

7,00 €

6,75 €

6,30 €

6,75 €

6,75 €

4,50 €

4,50 €

-

€

5,40 €

4,50 €

6,75 €

5,40 €

4,00 €

Cam ino

13/12/2020

14,00 €

12,00 €

10,50 €

9,80 €

10,50 €

10,50 €

7,00 €

7,00 €

5,00 €

8,40 €

7,00 €

10,50 €

8,40 €

4,00 €

Lù

5,00 €

4,00 €

10.- Aprovació de l’aplicació de criteris de prioritat en el casal artístic 2020
(expedient X469/2020).
Des de l’Àrea de Cultura s’organitza anualment un casal artístic durant el mes de juliol, que
es desenvolupa a diversos espais del Centre Cultural La Fàbrica de Celrà.
Degut a l’estat de pandèmia pel COVID-19, i segons els criteris generals aprovats pel
PROCICAT es preveuen limitacions d’aforament de les activitats de lleure educatiu 2020, i
això fa que pel casal artístic s’hagi de tenir en compte uns criteris de puntuació per
prioritzar la concessió de places.
En Junta de Govern Local, sessió del dia 3 de març de 2020, es van aprovar els Criteris de
prioritat en l’atorgament de les places per al casal d’estiu de natura, que van ser publicats
al BOP núm. 47 de 6 de març de 2020.
S’ha emès, per part de l’àrea de Cultura, informe sol·licitant la utilització dels criteris de
prioritat aprovat per al casal de natura per al casal artístic 2020.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la utilització dels criteris de prioritat en la concessió de places, aprovats
en sessió del dia 3 de març de 2020 per la Junta de Govern Local i publicats en el BOP de
Girona núm. 47 de 6 de març de 2020, per al casal artístic 2020. Aquests criteris es
detallen a l’Annex I.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Corporació.
Annex I
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.- Altres assumptes de caràcter urgent.
No s’escau.
12- Comunicacions i informacions.
No s’escau.
13.- Precs i preguntes
No s’escau.
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:45
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

