ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 14/2020
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 6 d´octubre de 2020
Horari: de 17:00 hores a 17:36 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 6 d´octubre 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
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. Meritxell Vargas Sardà
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
15 de setembre de 2020 (se n’adjunta còpia).
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 15 de
setembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova
per unanimitat.
EN MATÈRIA D’URBANISME
2.- Llicència urbanística per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres (Exp. X403_2020).
ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 28 d’abril de 2020, registre d’entrada municipal 2.233, el Sr. (…), sol·licita
llicència d’obres per la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Maria
Cristina núm. 19 B de Celrà.
2.- En data 19 de maig de 2020, registre municipal de sortida núm. 1.134, es requereix al
Sr. (…) documentació complementària.
3.- En data 30 de maig de 2020, registre municipal d’entrada núm. 2.810, el Sr. (…)
presenta documentació complementària.
4.- En data 2 de juny de 2020, registre municipal de sortida núm. 1.298, es requereix al
Sr. (…) esmenes a la documentació.
5.- En data 4 de juny de 2020, registre municipal d’entrada núm. 2.936 i en data 11
d’agost de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.363, el Sr. (…) presenta la
documentació requerida.
4.- En data 14 de setembre de 2020 l’arquitecta municipal ha emès informe favorable.
També consta en l’expedient l’informe emès per la secretària 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 urbanística per a la reforma
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Maria Cristina núm. 19 B 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.
Presentació de l’etiqueta energètica 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.
Condicions Generals:
1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic,
sense prèvia autorització.
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.
4. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
5. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia
sol·licitud i llicència municipal.
6. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i
totalment acabats.
7. 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.
8. La llicència no inclou la construcció de les tanques.
9. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa
caldrà ser sol·licitada a part.
10. 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.
11. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
12. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent
autorització.
13. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació
Urbana de Celrà i del Pla Especial del Nucli Antic.
14. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.
15. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics
municipals.
16. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives
en els espais públics.
17. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.
18. La comunicació 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.
19. 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:

107.288,74 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

3.486,88 €

Bonificació 5%(Etiq energ Nivell B)

-174,34 €

Placa informativa:

12,00 €

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

310,00 €

3.634,54 Euros

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

3.- Llicència urbanística per a l’obertura d’una porta en façana d’un habitatge
Exp. (X404_2020)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 d’abril de 2020, registre d’entrada 2.231, la Sra. (…), sol·licita llicència
urbanística per a l’obertura d’una porta en façana d’un habitatge al carrer Major núm.
21 de Celrà.
2. En data 6 de maig de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.039, es requereix a la
Sra. (…) documentació complementària. I en data 21 de setembre de 2020, registre de
sortida municipal núm. 2.147, es torna a requerir la documentació sol·licitada en data 6
de maig de 2020.
3. En data 22 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.043, al Sra. (…)
presenta documentació complementària.
4. En data 25 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.196, es
requereix a la Sra. (…) rectificació de la documentació presentada.
5. En data 30 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.225, la Sra. (…)
presenta documentació esmenada.
6. En data 30 de setembre de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRETS
1.
2.
3.
4.
5.

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 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 municipal per l’obertura d’una
porta en façana d’un habitatge al carrer Major núm. 21 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).
Caldrà indicar el color amb el que es vol pintar la façana complint amb l’article 41
Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà.
Condicions Generals:
1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai pú
sense prèvia autorització.
3. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant pr
sol·licitud i llicència municipal.
4. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obr
totalment acabats.
5. Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaq
números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a
públics.
6. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual c
caldrà ser sol·licitada a part.
7. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
8. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Orden
Urbana de Celrà i 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:

350,00 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

11,38 €

Placa informativa:

12,00 €

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

80,00 €

TOTAL:

103,38 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.- Llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge amb piscina (exp.
X651_2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de juliol de 2020, registre d’entrada 3.803, el (…), en representació del Sr. (…),
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina al carrer Joan Coromines núm. 16 de Celrà.
2. En data 28 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.093, el Sr. (…) presenta
documentació complementària.
3. En data 3 d’agost de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.828, es requereix al Sr.
(…) documentació complementària.
4. En data 7 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.725, i en data 29 de
setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.215, el Sr. (…) presenta la
documentació requerida.
5. En data 30 de setembre de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient.
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’un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Joan Coromines 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).
Projecte executiu visat.
Estudi bàsic de Seguretat i Salut 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 i sol·licitud de devolució
de la fiança per a la 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.
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.
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.
Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques:
Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres que es
podran fer amb material massís fins una cota màxima de 0,90 metres s’admeten pilars
a l’espai dels comptadors de serveis i a les portes) per damunt de la vorera o del
terreny i s'acabarà amb reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o vegetació d'arbust, i
que visiblement tindran un mínim del 50% dels forats en vista frontal.
Les portes, incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que aquestes.
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 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 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:

217.677,60 €

Tipus de gravamen: 3,25%
Import:

7.074,52 €

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

12,00 €
310,00 €

7.396,52 Euros

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

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
5.- Inadmissió a tràmit d'un escrit d'al·legacions i execució de garantia (Exp.
X789/2020)
ANTECEDENTS DE FET
1.- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 1 de setembre de 2020, es va
acordar el següent:
Primer.- Resoldre el contracte administratiu de serveis de neteja, adjudicat en data
19 de juny de 2018, a favor de l’empresa Global Neteges, SL per un import de
238.530,00 € euros IVA Exclòs (288.621,30 € IVA inclòs), i per les causes
següents: incórrer en una causa de prohibició per a contractar amb l’Administració
Pública estipulada a l’article 60 TRLCSP, concretament, no estar al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i per no haver-se pogut
produir la subrogació per no reunir l’entitat a la que s’atribuïa el contracte les
condicions de solvència necessàries.
Segon. Iniciar els tràmits per incautar la garantia dipositada per l’empresa Global
Neteges, SL per import de 11.926,50 euros, mitjançant aval número
9340.03.2009626-42 de Caixabank i la garantia dipositada per Neteges Justclean,
SL per import de 6.957,12 euros, sense perjudici de la possibilitat d’haver
d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats en allò que
excedeixi de l’import de la garantia, de conformitat amb el que disposa l’article
225.3 del TRLCSP.

Tercer. Concedir a Global Neteges, SL, Neteges Justclean, SL i a Caixabank un
tràmit d’audiència de deu dies hàbils perquè puguin al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimi pertinents.
2.- Aquest acord es va notificar a les empreses Global neteges, S.L. i Neteges Justclean,
S.L. i a Caixabank (registres municipals de sortida S2020002050, S2020002049 i
S2020002048). Els tres interessats van obrir la notificació electrònica de l’acord el dia 7 de
setembre de 2020: per tant, el darrer dia per a poder presentar escrit d’al·legacions en el
tràmit d’audiència conferit a l’acord Tercer era el dia 22 de setembre de 2020.
3.- En data 24 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020005139, arriba a
l’Ajuntament un escrit d’al·legacions presentat per l’empresa Neteges Justclean, S.L.,
mitjançant correu certificat administratiu a Correus el dia 22 de setembre de 2020.
4.- Consta a l’expedient informe emès per l’interventor municipal en relació a la garantia
dipositada per l’empresa Neteges Justclean, S.L., per a l’execució del contracte de neteja
d’edificis municipals, per import de 6.957,12 euros.
FONAMENTS DE DRET
L’article 14 de la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPACAP) obliga a les persones jurídiques a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per a la realització de
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.
En virtut d’aquest article, no es pot donar tràmit a l’escrit d’al·legacions presentat en paper
per l’empresa Justclean, S.L., ja què fins al dia 22 de setembre de 2020 l’hauria d’haver
presentat per via electrònica mitjançant el registre electrònic de l’Ajuntament de Celrà a
través de la seva Seu electrònica, i no hi ha possibilitat de donar termini de subsanació per
quan l’escrit es presenta extemporàniament, raó per la que procediria la inadmissió a
tràmit de l’escrit presentat, per vulneració de l’article 14 de la LPACAP.
No obstant, i als efectes d’evitar qualsevol element d’indefensió s’entra en el fons de les
al·legacions presentades en el sentit de que no aporten cap element que pugui modificar el
criteri adoptat per aquest ajuntament, en tant, simplement neguem els fets que consten a
l’expedient administratiu sense aportar cap element probatori i per tant, es tracta d’una
al·legació de part sense cap base, raó per la que procedeix confirmar l’acte administratiu
subjecte a tràmit d’audiència i procedir a l’execució de la garantia dipositada per l’empresa
Neteges Justclean, S.L., per a l’execució del contracte de neteja d’edificis municipals, per
import de 6.957,12 euros.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- Inadmetre les al·legacions presentat per l’empresa Neteges Justclean, S.L., en el
sentit expressat en la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Aprovar l’execució de la garantia dipositada per l’empresa Neteges Justclean, S.L.,
per a l’execució del contracte de neteja d’edificis municipals, per import de 6.957,12 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a Neteges Justclean, S.L. i a la intervenció municipal.

6.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis: disciplina d’Afroyin i dansa
africana a l’EMDC (exp. X846/2020)
ANTECEDENTS DE FET

L’òrgan de contractació, un cop confirmat el nombre mínim d’assistència a les diferents
disciplines, proposa l’adjudicació dels contractes menors de serveis per a la realització de
classes de les altres disciplines entorn al cos i al moviment a l’Escola Municipal de Dansa de
Celrà que complementen els serveis que s’ofereixen des de l’EMDC durant el curs 2020-21,
a favor dels/les professionals que s’indiquen a continuació, i motivant la necessitat del
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic:
Nom
NIF
Disciplina
Període
Import (IVA exclòs)

Associació Moving Tree
(…)
Afroyin i Dansa africana
28/9/20 a 15/6/21
4.807,00€

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 d’aquests contractes és de serveis.
2. Els contractes tenen la consideració de menors, de conformitat amb l’article 118 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a l’execució de les disciplines de
AFROYIN i DANSA AFRICANA, a favor de l’ASSOCIACIÓ MOVING TREE amb NIF (…) i
domicili a efectes de notificacions al c/ Cabanya, 19, 17460 Celrà, per un import màxim
total de 4.807,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’informe emès per la Directora de
l’Escola Municipal de Dansa. Aquesta disciplina s’executarà segons l’horari publicat en el
tríptic/pàgina web on s’indica l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà pel
curs 2020-2021.
Quart. Aquests imports poden estar subjectes a variacions a la baixa, en funció de les
hores efectivament realitzades, les quals seran prèviament validades per la DirectoraGerent de l’Escola Municipal de Dansa i fiscalitzades per la intervenció de la Corporació.
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost de la corporació per a l’exercici
2020 i la que correspongui de l’exercici 2021.

Sisè. 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.
Setè. 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 referència al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la
identitat de l’adjudicatari.
Vuitè. 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.
Novè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Rosa Casas, directora-gerent
de l’EMDC, que exercirà les facultats de responsable del contracte.
Desè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona el
contracte i dóna inici a la seva execució.
Onzè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

7.- Adjudicació d’un contracte menor serveis: neteja sediments arran del
temporal ‘Glòria’ (exp. X834/2020)
ANTECEDENTS DE FET
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que és la neteja de
sediments a la canalització i rec del carrer Germans Sàbat arran de la “Tempesta Glòria”
per part de l’empresa Transporta Reixach, SA, que és qui va dur a terme les primeres
actuacions d’urgència en aquesta canalització i espais adjacents al tubular. És per aquest
motiu que no s’ha sol·licitat pressupost a més empreses ja que es tracta de finalitzar
correctament l’actuació d’acord amb el primer pressupost enviat.
2. Es va convidar a l’empresa TRANSPORTS REIXACH, SA perquè presentés la seva oferta
econòmica, i ha presentat la següent: 7.212,00 (IVA exclòs).
3. En data 22 de setembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant
l’adjudicació del contracte a l’empresa TRANSPORTS REIXACH, SA i motivant la necessitat
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació 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 l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa TRANSPORTS REIXACH, SA, amb NIF (…)i domicili
a efectes de notificació a la Ctra. GI-531, Km 4 -17150 Sant Gregori- el contracte menor
de serveis per a la neteja de sediments a la canalització i rec del carrer Germans Sàbat
arran de la “Tempesta Glòria”, per un import de 7.212,00 euros, IVA exclòs (8.726,52
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.
Aquesta actuació s’ha de dur a terme abans del 30 d’octubre de 2020.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
80.1350.22799 “Despeses Temporal Glòria” 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 gestor de serveis públics , que
exercirà les facultats dels responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

8.- Adjudicació contracte menor serveis: neteja i reparació de teulats i canals arran del
temporal ‘Glòria’’(Exp. X839/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que és la neteja i
reparació de teulats i canals a diferents teulats d’edificis municipals malmesos arran del
“Temporal Glòria” per part de l’empresa PERE MARTÍN GARCÍA, qui és qui va dur a terme
les primeres actuacions d’urgència de neteja als canals pluvials del edificis. . És per aquest
motiu que no s’ha sol·licitat pressupost a més empreses ja que es tracta de finalitzar
correctament l’actuació d’acord amb el primer pressupost enviat.
2. Es va convidar l’empresa PERE MARTÍN GARCÍA perquè presentés la seva oferta
econòmica i ha presentat l’oferta següent: 5.010,00 Euros (IVA exclòs)
3. En data 23 de setembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant
l’adjudicació del contracte a l’empresa PERE MARTÍN GARCÍA i motivant la necessitat del

contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació 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 l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.
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 PERE MARTÍN GARCÍA, amb NIF (…) i domicili a
efectes de notificació al (…), el contracte menor de serveis per a la neteja i reparació de
teulats i canals a diferents teulats d’edificis municipals malmesos arran del “Temporal
Glòria”, per un import de 5.010,00 euros, IVA exclòs (6.062,10 euros, IVA inclòs), de
conformitat amb l’oferta presentada.
Aquesta actuació s’haurà d’executar abans del dia 30 d’octubre de 2020.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
80.1350.22799 “Despeses Temporal Glòria” 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 gestor de serveis públics, que exercirà
les facultats dels responsable del contracte.
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.

9.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres: instal·lació de canals i baixants
del porxo de les piscines de Celrà (Exp. x833/2020)
ANTECEDENTS DE FET
L’Arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la
instal·lació de canal i baixants del porxo de 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 S2020002159, S2020002160 i
S2020002161), de les quals una ha presentat oferta: Construccions Teixidor Pagès SL per
un import de 3.139,00 euros, IVA exclòs (3.798,19 euros, IVA inclòs).
En data 30 de setembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès 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 instal·lació de canal i baixants del
porxo de les piscines de Celrà 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 3.139,00
euros, IVA exclòs (3.798,19 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica.
Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar finalitzades abans del dia 15 de novembre
de 2020.

Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.3423.2100
“Conservació piscines 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. Joana Argerich Herreras,
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.

10.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres: adequació del carrer Cau de les
Goges amb carrer Cabanya i reparació de paviment al carrer Jacint Verdaguer
de Celrà (Exp. x828/2020)
ANTECEDENTS DE FET
L’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en
l’adequació del carrer Cau de les Goges amb carrer Cabanya i reparació paviment del carrer
Jacint Verdaguer 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 S2020002156, S2020002157 i
S2020002158), de les quals una ha presentat oferta: Construccions Teixidor Pagès SL per
un import de 12.750,00 euros, IVA exclòs (15.427,50 euros, IVA inclòs), Obres i
Construccions Celrà SL per un import de 13.100,00 euros, IVA exclòs (15.851,00 euros,
IVA inclòs) i Salvador Serra SA per un import de 13.100,00 euros, IVA exclòs (15.851,00
euros, IVA inclòs).
En data 29 de setembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès 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 l’adequació del carrer Cau de les Goges
amb carrer Cabanya i reparació paviment del carrer Jacint Verdaguer de Celrà 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 12.750,00 euros, IVA exclòs (15.427,50 euros,
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.61900
“Millores urbanes” 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 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.

11.- Adjudicació del contracte de la concessió de serveis per a l’explotació del
cafè de l’Ateneu de Celrà (exp. x319/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de juny de 2020, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de
diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu de concessió de serveis per a
l’explotació del cafè de l’Ateneu de Celrà, es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars i es va disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.

L’ anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte es
va publicar en el perfil del contractant i en el tauler d’anuncis de la corporació el dia 12 de
juny de 2020.
2. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 8 de juliol de 2020, a les
19:00h. Van presentar oferta dos licitadors:
3. Han presentat oferta dos licitadors:
Empresa
A.V.P.
Jose Antonio Sanz Pardo

Registre municipal d’entrada
Data
Número
3/7/2020
E2020003600
8/7/2020
E2020003696

4. En data 10 de juliol de 2020 es va reunir la mesa de contractació per obrir el Sobre A.
Un cop revisada la documentació del sobre A de les empreses licitadores presentades, es va
comprovar que cap de les dues han presentat el DEUC, i l’Annex 1 que havien presentat no
estava signat electrònicament, acordant requerir-les per a què en el termini de tres dies
hàbils presentessin aquesta documentació.
5. Els requeriments de documentació es van trametre el mateix dia 10 de juliol, registres
de sortida municipals S2020001855 i S2020001856. Ambdós licitadors van obrir el
requeriment el mateix dia 10 de juliol, per tant el termini per a presentar la documentació
requerida finalitzava el dimecres 15 de juliol. Ambdós licitadors van presentar la
documentació requerida dins el termini establert.
6. El dia 17 de juliol de 2020 es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del sobre
B relatiu a la documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor. Aquesta documentació es va lliurar als tècnics municipals perquè la valoressin de
conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
7. El dia 22 de juliol de 2020 es va reunir la mesa de contractació per obrir el sobre C, que
ha de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica. Prèviament, es va llegir l’informe de la tècnica relatiu als
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
La puntuació obtinguda de la valoració de la documentació relativa a criteris que depenen
d’un judici de valor és la següent:
Criteris que depenen d’un judici de valor (25%)
Criteri 4: criteri de valoració de la proposta gastronòmica:
fins a 15 punts
Subcriteri 1. Detall oferta gastronòmica (màx. 5 punts)
Subcriteri 2. Originalitat i varietat de l’oferta presentada
(màx. 5 punts)
Subcriteri 3. Utilització de productes de proximitat (màx.
5 punts)
Puntuació total criteris subjectius (màxim 15 punts)

A.V.P.

Jose Antonio
Sanz Pardo

0
0

0
0

5

0

5

0

8. A continuació es va procedir a l’obertura del sobre C, relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica amb criteris avaluables de forma automàtica. Un cop descarregat i
valorat el contingut del sobre C, les empreses licitadores han obtingut la puntuació
següent:
Criteri 1 - preu ofert: un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el
preu ofert ha estat la següent:

Cànon ofertat
(euros/mes)

puntuació
oferta €
10 punts

No ha presentat cap proposta de cànon.

0

350,00€

10

Licitador
A.V.P.
Jose Antonio Sanz Pardo

El Sr. A.V.P. no ha presentat cap oferta econòmica i per la qual cosa que quedarà
exclòs del procediment, pels motius següents: Un dels elements dels contractes
administratius és el preu del contracte, essent en aquest supòsit el cànon que
oferirà el licitador, els plecs de clàusules administrativa particulars preveu un cànon
mínim i a partir d’aquest cànon els licitadors l’han de millorar. El Sr. V. no oferta
cap cànon i per tant no s’ha concretat el preu del mateix. En aquests termes es
pronuncia l’apartat primer de l’article 102 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, quan assenyala que els contractes del sector públic
sempre tindran un preu cert.
Criteri 2 – preus del bar:
Licitador

Puntuació criteri 2 (màxim 25 punts)

A.V.P.

0

Jose Antonio Sanz Pardo

25
El Sr. Vela ha presentat un document escanejat incomplet, sense dades personals i
sense signar.
Criteri 3 – criteri de valoració relatiu a millores del servei:
Criteri 3
Premsa
Wifi
(màx. 5 punts)
(5 punts)
A.V.P.
5
5
Jose Antonio Sanz Pardo
5
5

Total Criteri 3
(màx. 10 p.)
10
10

La puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automàtica és la
següent:
Criteris
Alejandro Vela Parazuelo
Jose Antonio Sanz Pardo
1.
Preu ofert
0
10
2.
Preus del bar
0
25
3.
Millores del servei
10
10
Puntuació total (màxim 50 punts)
10
45
I la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la següent (màxim 48 punts):
Licitador
A.V.P.
Jose Antonio Sanz Pardo

Puntuació criteris
judici valor
5
0

Puntuació criteris
automàtics
10
45

TOTAL
15
45

I la mesa de contractació va acordar:
Primer. Declarar exclosa de la licitació al Sr. Alejandro Vela Parazuelo per no haver
presentat cap oferta econòmica i essent un dels elements dels contractes administratius
el preu del contracte, que en aquest supòsit és el cànon a oferir pel licitador.
Segon.- Sol·licitar al Sr. Jose Antonio Sanz Pardo que, en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent, faci arribar a l’Ajuntament
la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que
disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP.
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte
una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen
el plecs de clàusules administratives particulars.
9. El dia 24 d’agost de 2020, registre de sortida municipal S2020001914, es va requerir al
Sr. Sanz per a que aportés en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de
rebre el requeriment, documentació diversa i el document acreditatiu de constitució de la
garantia definitiva. Requeriment degudament notificat el dia 1 de setembre de 2020. En
data 15 de setembre de 2020 va aportar diversa documentació dins el termini establert i va
acreditar la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.100,00 euros, mitjançant
transferència bancària.
10. Un cop revisada la documentació presentada i comprovar que mancaven alguns
documents, el dia 21 de setembre de 2020, registre de sortida municipal S2020002144, es
va requerir al Sr. Sanz per a què en el termini de 3 dies hàbils des de la rebuda de la
notificació presentés aquesta documentació pendent. Requeriment rebut el dia 22 de
setembre de 2020. En dates 23 i 25 de setembre de 2020, registres d’entrada municipal
E2020005107 i E2020005157 el Sr. Sanz presenta la documentació pendent.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix
en la disposició addicional quinzena.
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
Al tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la
formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió
de la notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de
cinc dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les
corresponents despeses.
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa
legal aplicable.
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de concessió de serveis per a l’explotació del
cafè de l’Ateneu de Celrà a favor de Jose Antonio Sanz Pardo, NIF (…), amb domicili al (…),
amb una durada de dos anys de contracte.
El contracte a formalitzar indicarà la data d’inici de la concessió que, en tot cas, serà a
partir de que hagin transcorregut 5 dies des de la posada a disposició de les instal·lacions
de l’Ateneu, un cop s’hagin efectuat les reparacions previstes.
El cànon global anual a satisfer per l’adjudicatària, de conformitat amb l’oferta presentada,
és de 4.200,00€, IVA exclòs, a raó de 350,00 euros/mes. El pagament del cànon
s’efectuarà, per part de l’empresa, en els primers 8 dies de cada mes mitjançant ingrés
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: XXX, o en el seu cas, domiciliació bancària.
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars i per la plica
presentada per l’empresa adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació
contractual.
Segon. Notificar el present acord al Sr. Jose Antonio Sanz Pardo, i citar-lo perquè el dia i
l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu de concessió de
serveis per a l’explotació del cafè de l’Ateneu de Celrà entre l’ajuntament de Celrà i el Sr.
Jose Antonio Sanz Pardo, NIF (…), de conformitat amb el que estableix la clàusula 18 del
plec que ha regit la present licitació.
Tercer. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació.
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics.

12.- Acceptació de la renúncia del concessionari de l’explotació del bar del
centre cívic (exp. X964/2018).
ANTECEDENTS DE FET
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2019, es va
adjudicar, mitjançant concessió de domini públic, l’explotació del bar del centre cívic de
Celrà a favor de Lluís Bosch Rebés, i iniciant-se la seva explotació a partir del dia 7 de
febrer de 2019.
2. En data 28 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal número E2020005176, el
Sr. Lluís Bosch Rebés sol·licita l’extinció de la concessió per renúncia.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals un dels supòsits d’extinció de les concessions de
domini públic és la renúncia del concessionari. I l’apartat XV del plec de condicions es
pronuncia en els mateixos termes quan preveu la renúncia del concessionari com un dels
supòsits d’extinció de la concessió.

De conformitat amb la clàusula XVI del plec de condicions: “S’estableix un termini de
garantia de dos mesos a comptar des de la finalització de la concessió, que es documentarà
a través d’un acte formal i positiu de recepció. Un cop s’hagin complert pel concessionari
les obligacions derivades de la concessió, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitarse sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà a aprovar
la devolució de la garantia definitiva.”
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. Acceptar la renúncia del Sr. Lluís Bosch Rebés a la concessió de domini públic
l’explotació del bar del centre cívic de Celrà amb efectes a partir de la adjudicació de la
nova concessió.
De conformitat amb la clàusula IX.1.t) el concessionari tindrà l’obligació de continuar en la
seva utilització i prestació regulada al plec fins a l’adjudicació de la nova concessió que es
licitarà a continuació.
Segon. Condicionar el retorn de la garantia definitiva a l’emissió del corresponent informe
tècnic favorable a la devolució de la garantia, un cop transcorregut el termini de garantia
de la clàusula XVI.
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Lluís Bosch Rebés, i donar compte a la Tresoreria i
Comptabilitat de la Corporació.

13.- Acceptació de la renúncia a la concessió per a la utilització de la nau
industrial número 1 per a la generació d’activitat econòmica (exp. X698/2019).
ANTECEDENTS DE FET
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de gener de 2020, es va adjudicar la
nau industrial número 1, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a
favor de l’empresa CAM – H7 Mecanitzats SLP.
D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la concessió de domini públic,
aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 10 de febrer de 2020.
2.- En data 28 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020005174, el Sr.
(...), en representació de l’empresa CAM – H7 Mecanitzats SLP, va presentar la renúncia a
la concessió administrativa de domini públic de la nau industrial número 1, amb efectes a
partir del dia 1 d’octubre de 2020.
3.- No es retornarà la garantia dipositada fins passat un mes de l’acte formal i positiu de
recepció, de conformitat amb la clàusula XIII, i de l’emissió de l’informe corresponent de la
tècnica de promoció econòmica, relatiu a la inspecció de les instal·lacions un cop retornades
i favorable per a la devolució de la garantia definitiva.
FONAMENTS DE DRET

1. La clàusula XII del Plec de clàusules per a l’adjudicació de naus industrials propietat
municipal per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà preveu que la
concessió podrà extingir-se per renúncia del concessionari.
I en els mateixos termes es pronuncia l’article 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, quan disposa que les concessions
atorgades sobre el domini públic s’extingeixen per renúncia del concessionari.
2. Cal tenir present que quan finalitza la concessió el concessionari ha de complir amb les
obligacions següents:
•
•
•

ha d’entregar a l’Ajuntament de Celrà, en perfecte estat d’ús i conservació, els béns
municipals afectes a la concessió a l’acabament d’aquesta. (apartat 1.b) “in fine” de
la clàusula VIII del plec)
haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els béns de retorn
adscrits a aquesta. (apartat 5è de la clàusula VIII del plec)
i les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament i el concessionari les ha de lliurar en
bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu del domini públic (clàusula XI del
plec). A tal efecte, caldrà que l’Ajuntament designi els tècnics per inspeccionar
l’estat en què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la
inspecció tècnica, l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que
s’estimin necessàries per mantenir-les en les condicions previstes. Les obres i
treballs de reparació o reposició que s’hagin d’efectuar seran a càrrec del
concessionari

3. De conformitat amb la clàusula XIII del plec, s’estableix un termini de garantia d’un mes
a comptar des de la finalització de la concessió, que es documentarà a través d’un acte
formal i positiu de la recepció.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per
unanimitat l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Acceptar la renúncia presentada pel Sr. (…), en representació de l’empresa CAM –
H7 Mecanitzats SLP, i declarar extingida la concessió administrativa de domini públic de la
nau industrial número 1 amb efectes des de la notificació del present acord.
Segon. Notificar aquesta resolució a CAM – H7 Mecanitzats SLP.
Tercer. Condicionar el retorn de la garantia definitiva a l’emissió del corresponent informe
tècnic favorable a la devolució de la garantia, un cop transcorregut el termini de garantia
de la clàusula XIII.
Quart. Comunicar aquesta resolució a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.

EN MATÈRIA DE PERSONAL
14.- Donació de compte del decret d’alcaldia 683/2020 de 29 de setembre,
relatiu a unes gratificacions (Exp. X16/2020).
Per Decret d’Alcaldia 683/2020, de data 29 de setembre, es resol el que es transcriu
íntegrament a continuació:
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 28 hores durant
el mes d’agost i 8 hores i 45 minuts el mes de setembre de 2020 per cobrir franges horàries
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior
proposant el pagament de 922,79 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en
l'expedient.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència de la 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, però que cal procedir a la resolució sense demora, atenent
que s’ha produït la baixa voluntària de l’esmentat treballador.
Per tot l’exposat, i vista la competència de l’Alcaldia d’acord amb l’article 21.1.h i .s de la Llei
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei 11/1999
de 21 d’abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local i article 53.1.u) del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
ACORD
Primer. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern per aquest concret acte.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 922,79
euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar en la
nòmina del mes de setembre de 2020.
Tercer. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del
pressupost 2020 de la Corporació.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació i la
Junta de Govern, per al seu coneixement.

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 aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció
del següent
ACORD
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 683/2020, de data 29 de setembre, transcrit en la
part expositiva del present acord.
EN MATÈRIA D'HISENDA
15.- Atorgament de subvenció a favor de l’Associació de gent gran Can Ponac
pel servei cafeteria interna del primer semestre de 2020 (Exp. x831/2020).
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i
manteniment de xarxes socials, així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives.

Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador.
En data 5 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran Can
Ponac van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament de Celrà atorgarà una
subvenció màxima anual de 6.000 euros amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de
la dinamització del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada
a aquesta activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts amb la prestació d’aquest
servei”.
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent
a tots els efectes.
2. En data 16 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020004970 l’Associació
Casal de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per import de 3.289,58
euros corresponents a l’import de despesa que l’entitat no ha cobert amb els ingressos
propis de l’activitat, durant el primer semestre de 2020.
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta documentació justificativa de la despesa
realitzada.
3. En data 30 de setembre de 2020 la tècnica municipal ha emès informe favorable a la
concessió de la subvenció per l’import que sol·licita l’entitat.
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 publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 127, de 3 de juliol.
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Autoritzar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import
de 3.289,58 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF
(…) i amb domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i correu electrònic a efectes de
notificacions (…), a fi de sufragar la despesa generada per la prestació del servei de
cafeteria interna i menjador durant el primer semestre de l’exercici 2020 i no cobertes amb
els ingressos obtinguts per la pròpia activitat.
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 74.3372.48000
“Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any
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 el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.
SESSIÓ PÚBLICA

16.- Aprovació de preus públics (exp. x829/2020). Aquest punt de l'ordre del
dia tindrà caràcter públic al tractar-se d'una delegació del ple a favor de la
Junta de Govern Local en virtut de les ordenances fiscals municipals.
ANTECEDENTS DE FET
1.- Des de les àrees de la gent gran, cultura i d’hisenda es presenten informes en relació
a la proposta preus públics pel curs d’anglès per la gent gran, pel curs de fang i ceràmica
creativa infants i per la venda del llibre El Camp d’Aviació, edició renovada.
2.- Ha emès informe l’interventor municipal
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus
públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justificarà
l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern
Local, sempre que els preus cobreixin el cost del servei. En cas d’actes puntuals referents a
actuacions de teatre, cursos esporàdics o actuacions anàlogues, es faculta a la Junta de
Govern Local per a establir el preu en funció dels costos estimats, que per raons d’interès
públic podran ser inferiors al cost real.
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 els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord:
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació.
ANNEX:

Curs
Anglès per gent gran (8 hores)
Fang i ceràmica creativa infants

Dates

Preu Públic

fins el juny de 2022

28,00 €

€/curs

octubre 2020-juny 2021

66,00 €

€/trim

Llibre :

Preu Públic

El Camp d'Aviació. Edició renovada. Preu venda públic

15,00 €

€/u

El Camp d'Aviació. Edició renovada. Preu llibreries i Taller Història de Celrà

10,00 €

€/u

17.- Altres assumptes de caràcter urgent.
No n’hi ha.
18.- Comunicacions i informacions.
No n’hi ha.
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les
17:36 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.

