
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 15/2020  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 20 d´octubre de 2020 
Horari: de 17:00 hores a 17:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 20 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, que s’incorpora en el punt 9 
de l’ordre del dia abans de la votació. 
 
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 
6 d’octubre de 2020. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 6 
d’octubre 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 construcció d’una nau industrial amb activitat 
indeterminada (exp. X722/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
 



 

  
 

 

1.- En data 30 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.155, el Sr. (…), en 
representació de l’empresa JAENDA SL, sol·licita que es trameti la documentació referent a 
incendis al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’obtenir l’informe previ. 
 
2.- En data 31 de juliol 2020, registre de sortida municipal núm. 1.815, es tramet la 
documentació al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- En data 7 d’agost de 2020, registre d’entrada municipal núm.4. 333, el Sr. (…), en 
representació de l’empresa JAENDA SL, sol·licita llicència urbanística per a la construcció 
d’una nau amb activitat indeterminada al carrer Pirineus núm. 81 de Celrà. 
 
4.- En data 15 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.919, es rep 
informe desfavorable del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
5.- En data 17 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.125, es notifica 
a l’empresa JAENDA SL l’informe desfavorable del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.- En data 1 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.253, es rep informe 
favorable del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
7.- En data 9 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.599, el Sr. (…), en 
representació de l’empresa JAENDA SL, presenta documentació complementària requerida. 
 
8.- En data 14 d’octubre 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 el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a l’empresa JAENDA SL amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la 
construcció d’una nau industrial amb activitat indeterminada al carrer Pirineus núm. 81 de 
Celrà, 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: 

1. Alta IAE del constructor.  
2. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 

Documentació a presentar a l'acabar les obres 
1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 

prèvia de 1ª ocupació. 
2. 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.  
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de 

devolució de la fiança per a la gestió de residus. 
4. La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 

imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació 
de qualsevol altre servei municipal.  

Condicions particulars: 
1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 

existents a la vorera i al vial. 
2. 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.  

3. Un cop acabades les obres caldrà iniciar l’expedient per habilitar l’activitat segons la 
Llei 20/2009. 

4. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a 
la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 

5. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra 
incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica a la Instrucció Tècnica 
Complementària SP 136 “Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de 
protecció passiva contra incendis.” 

 
Condicions generals: 

1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 

façanes de l'edifici.  
5. Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 

d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que 
l'Ajuntament determini per a fins públics.  

6. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  

7. No s’admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
8. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

9. 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.  

10. L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part.    

11. No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai 
públic, sense prèvia autorització.  

12. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres 
i totalment acabats. 

13. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 



 

  
 

 

 
 

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 2.050.087,40 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     66.627,84 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

 
TOTAL:    66.949,84 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 la construcció d’una marquesina a la terrassa de la nau 7 
(exp. X706/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En data 29 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.119, el Sr. (…), en 
representació de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, sol·licita llicència urbanística per a la 
construcció d’una marquesina de cobriment a la terrassa de la nau 7 a la parcel·la situada 
al carrer Ter núm. 94 de Celrà. 
 
2.- En data 22 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.172, es 
requereix a l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA documentació complementària. 
 
3.- En data 7 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.504, l’empresa 
ESTEVE QUÍMICA SA, presenta documentació requerida. 
 
4.- En data 14 d’octubre 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 el següent 
 



 

  
 

 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA amb NIF núm. (…) llicència municipal 
per a la construcció d’una marquesina de cobriment a la terrassa de la nau 7 a la parcel·la 
situada al carrer Ter núm. 94 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: 

1. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 

1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral. 
2. 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.  
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 

Condicions particulars: 
1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 

existents a la vorera i al vial. 
2. 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.  

3. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a 
la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
 

Condicions generals: 
1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 

façanes de l'edifici.  
5. Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 

d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que 
l'Ajuntament determini per a fins públics.  

6. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  

7. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
8. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

9. 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.  

10. L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part.    

11. No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai 
públic, sense prèvia autorització.  

12. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres 



 

  
 

 

i totalment acabats. 
 
Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació 
 
 

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 78.422,71 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     2.548,74 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

 
TOTAL:    2.870,74 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 reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres (exp. X754/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En data 31 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 4.174, el Sr. (…), en 
representació del Sr. (…), sol·licita llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la parcel·la situada al carrer Jacint Verdaguer 
número 16 de Celrà. 

 
2.- En data 18 de setembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.012, el Sr. (…), 
en representació del Sr. (…), presenta documentació complementària. 

 
3.- En data 24 de setembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.188, es 
requereix al Sr. (…) documentació complementària. 

 
4.- En data 6 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.481, el Sr. (…), en 
representació del Sr. (…), presenta la documentació requerida. 
 
5.- En data 14 d’octubre 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 el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la reforma i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la parcel·la situada al carrer Jacint 
Verdaguer núm. 16 de Celrà 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: 
 
Condicions Particulars: 

1. 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.  

Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 

1. 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 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 de Protecció del Patrimoni. 



 

  
 

 

13. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
14. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
15. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 

definitives en els espais públics.  
16. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, comunicació de 

1ª ocupació i alta cadastral.  
17. La comunicació prèvia 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.  

18. 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: 78.560,82 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        2.553,23 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

 
TOTAL:    2.875,23 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. Correcció d’errada material a la clàusula 5.1 del PCAP del contracte 
administratiu per a l’explotació del cafè de l’Ateneu (Exp. X319/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de juny de 2020, 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 i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
2.- S'ha detectat un error material en la clàusula 5.1 del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el sentit que: 
 
On diu:  “El pagament del cànon s’efectuarà per part de l’empresa en els primers 8 dies de 
l’inici de la temporada d’estiu mitjançant ingrés en el compte bancari de l’Ajuntament de 
Celrà o, en el seu cas, domiciliació bancària.”  
 
Ha de dir: “El pagament del cànon s’efectuarà per part de l’empresa en els primers 8 dies 
de cada mes mitjançant ingrés en el compte bancari de l’Ajuntament de Celrà o, en el seu 
cas, domiciliació bancària.”  
 



 

  
 

 

Havent-se detectat aquest error, cal procedir a la seva rectificació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials de fet o 
aritmètics existents en els actes.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local  aprova per unanimitat el següent 
 

A C O R D  
 
Únic. Rectificar d'ofici l’error material detectat a la clàusula 5.1  del Plec de clàusules 
administratives particulars, en el sentit que: 
 
On diu:  “El pagament del cànon s’efectuarà per part de l’empresa en els primers 8 dies de 
l’inici de la temporada d’estiu mitjançant ingrés en el compte bancari de l’Ajuntament de 
Celrà o, en el seu cas, domiciliació bancària.”  
 
Ha de dir: “El pagament del cànon s’efectuarà per part de l’empresa en els primers 8 dies 
de cada mes mitjançant ingrés en el compte bancari de l’Ajuntament de Celrà o, en el seu 
cas, domiciliació bancària.”  

 
 
6. Adjudicació del contracte de serveis per al disseny, programació i 
manteniment de la pàgina web ‘Celrà, fàbrica d’arts’’ (exp. x680/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 d’agost de 2020, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i amb assenyalament 
de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei disseny, 
programació i manteniment de la pàgina web ‘Celrà, fàbrica d’arts’, 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 de la pàgina web de la corporació el dia 5 d’agost 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 4 de setembre de 2020, a les 
19:00h. 
 
3.-Cinc empreses han presentat oferta en aquesta licitació:  
 
       Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Data  Número 
Domo21 ingeniería e instalaciones, S.L. 17/08/2020 E2020004457 
Clicksound, S.L. 1/9/2020 E2020004615 
Eventis web & app & tickets, S.L. 4/9/2020 E2020004692 
Creactivitat 2001, S.L. 4/9/2020 E2020004704 
6tems comunicació interactiva, S.L. 4/9/2020 E2020004705 



 

  
 

 

 
4. El dia 1 de setembre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A, 
es va comprovar que les cinc empreses havien presentat correctament la declaració 
responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb 
l’Administració, d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP, però pel que fa la 
documentació tècnica d’acord amb el model de l’Annex 2 del PCAP, quatre empreses van 
presentar l’annex 2 junt amb el projecte però l’empresa Domo 21 ingeniería e 
instalaciones, S.L. només va presentar l’Annex 2 sense adjuntar el projecte. Seguidament, 
es va lliurar la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor als tècnics municipals per a què la valoressin.  
 
5. En data 24 de setembre de 2020 la mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre 
B, que ha de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica. 
 
Prèviament es va llegir l’informe emès per la tècnica de cultura valorant la documentació 
tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obtenint les 
empreses presentades la següent puntuació:  

 
LICITADOR/A PUNTUACIÓ 

DOMO21 INGENIERÍA E INSTALACIONES S.L 0 punts 
CLICKSOUND S.L 10 punts 
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L 15 punts 
EVENTIS WEB & APP & TICKETS, S.L 25 punts 
CREATIVITAT 2001, S.L 5 punts 

 
A continuació, es va ordenar l’obertura del sobre B, relatiu a la proposició econòmica i 
documentació tècnica amb criteris avaluables de forma automàtica. Un cop valorats els 
sobres, 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: 
 

Licitador 

Import oferta € 
disseny pàgina 

web 

Import oferta € 
manteniment pàgina 

web 
Import 

oferta total € 
IVA exclòs 

Puntuació 
oferta (màx. 40 

punts) 
IVA exclòs IVA exclòs -4 anys- 

Domo21 ingeniería e 
instalaciones, S.L. 1.364,00 9.005,92 10.369,92 34,32 

Clicksound, S.L. 3.780,00 7.593,60 11.373,60 31,29 
Eventis web & app & 
tickets, S.L. 1.298,00 8.540,00 9.838,00 36,17 

Creactivitat 2001, 
S.L. 1.677,88 9.653,32 11.331,20 31,41 

6tems comunicació 
interactiva, S.L. 1.245,57 7.651,35 8.896,92 40,00 

 
 
Criteri 2: Criteri de valoració per disponibilitat de la pàgina web en altres idiomes 
(màxim 20 punts): 

• La pàgina web estarà disponible en 4 idiomes, inclòs el català (20 punts) 
• La pàgina web estarà disponible en 3 idiomes, inclòs el català (10 punts) 
• La pàgina web estarà disponible en 2 idiomes, inclòs el català ( 5 punts) 
• La pàgina web només estarà disponible en català (0 punts) 

 
 
 
 



 

  
 

 

Licitador Nombre d’idiomes 
disponibles pàgina 
web (català-2-3-4) 

Puntuació en 
funció del nombre 
d’idiomes oferts 

Domo21 ingeniería e instalaciones, S.L. 4 20 
Clicksound, S.L. 4 20 
Eventis web & app & tickets, S.L. 4 20 
Creactivitat 2001, S.L. 3 10 
6tems comunicació interactiva, S.L. 4 20 
 
Criteri 3: Criteri de valoració per la disponibilitat d’un sistema de venda d’entrades propi 
(màxim 15 punts): 

• Es disposa d’un sistema de venda d’entrades propi: 15 punts 
• No es disposa d’un sistema de venda d’entrades propi: 0 punts 

 
Licitador Es disposa d’un 

sistema d’entrades 
propi?  Si / No 

Puntuació criteri 3 

Domo21 ingeniería e instalaciones, S.L. Si 15 
Clicksound, S.L. Si 15 
Eventis web & app & tickets, S.L. Si 15 
Creactivitat 2001, S.L. Si 15 
6tems comunicació interactiva, S.L. Si 15 
 
Essent la puntuació total dels criteris avaluables de forma automàtica els següents: 
 
Licitador Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Puntuació 

total 
Domo21 ingeniería e instalaciones, 
S.L. 34,32 20 15 69,32 

Clicksound, S.L. 31,29 20 15 66,29 
Eventis web & app & tickets, S.L. 36,17 20 15 71,17 
Creactivitat 2001, S.L. 31,41 10 15 56,41 
6tems comunicació interactiva, S.L. 40,00 20 15 75 
 
Havent incorporat la subsanació d’errada material aprovada per acta de data 29 de 
setembre de 2020, la puntuació obtinguda per les empreses licitadores és la següent: 
 
Licitador Puntuació 

criteris judici 
de valor 

Puntuació 
criteris 

automàtics 

Puntuació 
total 

Domo21 ingeniería e instalaciones, S.L. 0 69,32 69,32 
Clicksound, S.L. 10 66,29 76,29 
Eventis web & app & tickets, S.L. 25 71,17 96,17 
Creactivitat 2001, S.L. 5 56,41 61,41 
6tems comunicació interactiva, S.L. 15 75 90 
  
Per tot això, l’òrgan de contractació va proposar l’adopció del següent acord:  
 

1.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
1. Eventis web & app & tickets, S.L. 
2. 6tems comunicació interactiva, S.L. 
3. Clicksound, S.L. 
4. Domo21 ingeniería e instalaciones, S.L.  
5. Creactivitat 2001, S.L. 

 
2.- Sol·licitar a Eventis web & app & tickets, S.L., empresa classificada en primer lloc, 
per a què en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del 



 

  
 

 

requeriment electrònic faci arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per 
procedir a l’adjudicació del contracte. 

 
Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que 
disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP. 
 
I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte 
una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen 
el plecs de clàusules administratives particulars. 

 
6.- En data 5 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal S2020002272, es va requerir 
a l’empresa Eventis web & app & tickets, S.L. la documentació necessària per procedir a 
l’adjudicació. En data 6 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal E2020005460, 
l’empresa presenta la documentació requerida, així com la constitució de la garantia 
definitiva per import de 491,90 euros mitjançant transferència bancària. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats 
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 
  
2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 
5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte administratiu del servei disseny, programació i manteniment 



 

  
 

 

de la pàgina web ‘Celrà, fàbrica d’arts’, a favor de l’empresa Eventis web & app & tickets, 
S.L., per l’import de 1.298,00 Euros, IVA exclòs (1.570,58 euros, IVA inclòs) pel què fa a 
la creació i activació de la página web, i 8.540,00 euros, IVA exclòs (10.333,40 euros, IVA 
inclòs) per al servei de manteniment de la página web, corresponent a quatre anys de 
contracte. 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars, i per la proposta 
presentada per l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la 
documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3342.22609 ‘Activitats àrea de cultura’ del pressupost vigent de la Corporació i de les 
que corresponguin en els exercicis pressupostaris següents. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar l’adjudicatària perquè el dia 
i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
7. Contracte menor d’obra: arranjament de diversos camins amb àrid reciclat 
(exp. x932/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant l’obra a contractar i que és l’arranjament 
amb àrid reciclat de diversos camins a la zona de la Sèquia Vinyals d’acord amb la 
subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya a la convocatòria de l’any 2019 
(Exp: X702/2019): Camí Sèquia Vinyals-Camí de l’Areny-Camí de Llofira-Camí dels Clots-
Camí Aumet i Camí Congost al Pont d’en Planas). 
 
2. Es va convidar a l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU, SL que ha presentat l’oferta 
següent: 11.909,52 Euros (IVA exclòs). 
 

Atès que en la sol·licitud de la subvenció vàrem comprometre l’adquisició de l’àrid a 
l’empresa Germans Cañet Xirgu SL, per ser un dels condicionants d’atorgament que 
es definís l’empresa habilitada com a gestora autoritzada de residus i s’acredités amb 
el corresponent certificat.  
L’empresa Gemans Cañet Xirgu sl,  va presentar el certificat de gestor autoritzat 
número E-809.03 així com el certificat de marcatge CE 1170/CPR/AR.00102.   
Aquests documents varen ser utilitzats per a la sol·licitud de subvenció i per tant la 
justificació de la subvenció quedarà condicionada a l’acreditació d’utilitzar els àrids 
procedents de l’empresa homologada. 
 

3. En data 14 d’octubre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa  GERMANS CAÑET XIRGU, SL 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 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 
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 el 
següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU, SL, amb NIF (…) i 
domicili a efectes de notificació al Veïnat de Llebrers, 4-5 -17244 Cassà de la Selva-, el 
contracte menor d’obres per a  l’arranjament amb àrid reciclat de diversos camins a la zona 
de la Sèquia Vinyals: Camí Sèquia Vinyals-Camí de l’Areny-Camí de Llofira-Camí dels Clots-
Camí Aumet i Camí Congost al Pont d’en Planas, d’acord amb la subvenció atorgada per 
l’Agència de Residus de Catalunya a la convocatòria de l’any 2019 (Exp: X702/2019), per 
un import de 11.909,52 euros, IVA exclòs (14.410,51 euros, IVA inclòs), de conformitat 
amb l’oferta presentada. 
Durada del contracte: Fins el dia 31/12/2020. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1532.21000 Conservació Vies Públiques – PROJ 2020/3/ÀRIDS del pressupost vigent de 
la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del 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. 
 

 
EN MATÈRIA D'HISENDA 
 
8. Revocació parcial de la subvenció concedida a favor de l’institut de Celrà per 
als premis treballs de recerca del curs 2018-2019 (exp. x567/2019) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data dia 4 de juny de 2019, 

l’Ajuntament de Celrà va concedir una subvenció per import total de 800 euros a favor 
de l’ Institut de Celrà, amb NIF (…), per tal de sufragar les despeses relatives al viatge 
cultural que va realitzar l’alumnat premiat en el Concurs de Treballs de Recerca i una 
professora acompanyant. 
 
L’acord estableix que l’abonament de la subvenció es faci en dos pagaments, una 
bestreta del 50% de l’import concedit i la resta, un cop quedi degudament justificada 
la subvenció. 
 

2. En data 14 de juny de 2019 l’ajuntament va abonar al centre la quantitat de 800 euros 
corresponent a la bestreta del 50% de la subvenció atorgada. 
 

3. En data 29 de juliol de de 2020, registre d’entrada municipal E2020004122, l’Institut 
de Celrà ha fet entrega de la documentació justificativa requerida. 

 
4. En data 31 de juliol de 2020, la tècnica d'Educació ha emès informe proposant la 

revocació parcial, concretament per import de 148,20 euros, de la subvenció 
concedida i el conseqüent retorn d’aquest import per part de l’Institut de Celrà a favor 
de l’Ajuntament. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127, 
de 3 de juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Revocar parcialment 148,20 euros de la subvenció concedida per acord de Junta de 
Govern Local de data 4 de juny de 2019 per import total de 800 euros a favor de l’Institut 
de Celrà, amb NIF (…), domicili a Avda. Països Catalans, s/n de Celrà, i adreça electrònica a 
efectes de notificacions (…),  amb la finalitat de  sufragar les despeses relatives al viatge 
cultural que va realitzar l’alumnat premiat en el Concurs de Treballs de Recerca i una 
professora acompanyant. 
 
Segon. Atorgar un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data en què 
l’interessat rebi la notificació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions, els 
documents i els justificants pertinents. 



 

  
 

 

 
Tercer. Un cop transcorregut el tràmit d’audiència, sempre que no s’hagin presentat 
al·legacions, i si aquestes es formulen, quan aquestes hagin estat resoltes, s’elevarà a 
definitiu l’acord primer i l’institut procedirà a fer efectiu el pagament de l’import que ha de 
retornar, que és corresponent a 148,20 euros. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com l'Àrea de Serveis Econòmics de 
la Corporació. 

 
 
Abans de procedir a la votació s’incorpora la regidora Montserrat Carré. 
 
9. Revocació parcial de la subvenció atorgada a favor de l'escola les Falgueres 
pel projecte de Reutilització de llibres del curs 2019-2020 (exp. 1128/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data dia 17 de desembre de 2019, 
l’Ajuntament de Celrà va concedir una subvenció per import total de 1.500 euros a favor de 
l’escola les Falgueres amb la finalitat de facilitar l’aplicació del programa de reutilització de 
llibres de text per al curs 2019-2020, sufragant part de la despesa que se’n derivi. 
 
L’acord estableix que l’abonament de la subvenció es faci en dos pagaments, una bestreta del 
50% de l’import concedit i la resta, un cop quedi degudament justificada la subvenció. 
 
2. En data 20 de desembre de 2019 l’ajuntament va abonar al centre la quantitat de 750 
euros corresponent a la bestreta del 50% de la subvenció atorgada. 
 
3. En data 21 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal E2020003962, l’escola Les 
Falgueres ha fet entrega  de la documentació justificativa requerida. 
 
4. En data 8 d’octubre de 2020, la tècnica d'Educació ha emès informe proposant la revocació 
parcial, concretament per import de 487,22 euros, de la subvenció concedida i el conseqüent 
pagament de l’import justificat pendent d’abonament corresponent a 262,78 euros. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127, de 3 de 
juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
Primer. Revocar parcialment 224,44 euros de la subvenció concedida  per acord de la Junta de 
Govern Local de data dia 17 de desembre de 2019 per import total de 1.500 euros a favor a 
favor de l’escola Les Falgueres amb CIF (…), adreça  Països Catalans s/n i adreça electrònica a 
efectes de notificacions (…) amb la finalitat d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització 
de llibres de text per al curs 2019-2020.  



 

  
 

 

 
Segon. Atorgar un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data en què 
l’interessat rebi la notificació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions, els 
documents i els justificants pertinents.  
 
Tercer. Un cop transcorregut el tràmit d’audiència, sempre que no s’hagin presentat 
al·legacions, i si aquestes es formulen, quan aquestes hagin estat resoltes, s’elevarà a 
definitiu l’acord primer i es procedirà a fer efectiu el pagament de l’import correctament 
justificat pendent d’abonar, que és corresponent a 262,78 euros previ els tràmits comptables 
corresponents. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com l'Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
        
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
10. Retribucions complementàries (exp. X16/2020). 
 

El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 28 hores i 45 
minuts durant els mesos d’agost i 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 746,06 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
La Sra. (…) ha realitzat 40 hores extraordinàries des del mes de gener fins al mes de 
setembre de 2020, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 805,20 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 
El Sr. (…) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries durant el mes de setembre de 2020, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament 
de 35,20 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
La Sra. (…) ha realitzat 10 hores extraordinàries durant el mes de setembre de 2020, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament 
de 140,80 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
El Sr. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries durant el mes de setembre de 2020, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 74,30 
euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent   
 

A C O R D 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
746,06 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes d’octubre de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
805,20 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2020. 
 



 

  
 

 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
35,20 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina d’octubre de 2020.  
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
35,20 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina d’octubre de 2020.  
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
74,30 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina d’octubre de 2020.  
 
Sisè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2020 de la Corporació. 
 
Setè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
11. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local dos assumptes no compresos 
dins de l’ordre del dia i que corresponen a l’aixecament de la suspensió i l’aprovació de la 
pròrroga per al curs 2020-2021 dels serveis d’activitats culturals, expedients x110/2017 i 
x198/2018  
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 
 
11.1 Aixecament de la suspensió i l’aprovació de la pròrroga per al curs 2020-
2021 del serveis d’activitats culturals, lots de fotografia, ceràmica i restauració 
de mobles. Exp. X110/2017 i x343/2020. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2017, es va adjudicar el 
contracte del servei d’activitats culturals, concretament els lots de fotografia, ceràmica i 
restauració de mobles, a favor d’Iconna comunicació audiovisual, S.L., Montse Seró i Rosa 
Ríos respectivament. Aquests contractes es van formalitzar el dia 5 d’octubre de 2017.  
La durada del contracte es va fixar per a 2 anys des de l’inici de la prestació del servei, 
coincidint amb el curs escolar. El contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo per un any 
i un any més, de forma expressa i es determinarà la seva durada, coincident amb el curs 
escolar. 
 
Per acord de Junta de govern local de data 16 de juliol de 2019 es va prorrogar el contracte 
per al curs 2019-2020. 
 
2. Durant l’estat d’alarma, vigent entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, es va 
suspendre el contracte administratiu del servei d’activitats culturals, mitjançant decret 
265/2020 de data 27 de març de 2020. 
 
3. Atès que han finalitzat les causes que van portar a la suspensió, procedeix l’aixecament 
de la suspensió del contracte administratiu. 
 
4. Els tres adjudicataris dels lots indicats han sol·licitat la pròrroga del contracte per al curs 
2020-2021.  
  
5. La tècnica de cultura ha emès informe favorable a la pròrroga del contracte. 
 



 

  
 

 

6. La secretària de la corporació ha emès informe relatiu a la pròrroga.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte de 
serveis (període principal) serà de 2 anys  a comptar a partir de l’inici de la prestació del 
servei, coincidint amb el curs escolar. (...) Existeix la possibilitat d’una pròrroga del 
contracte per un any més i 1 any més (1+1), les quals hauran de ser autoritzades per 
l’Ajuntament i es determinarà la seva durada, coincident amb el curs escolar.” 
 
Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 7 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte administratiu. 
 
2. De conformitat amb l’article 34.1 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del covid19, la 
suspensió de l’execució s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de 
contractació ho notifiqui al contractista. 
 
El mateix article 34.1 estableix que en els contractes de serveis de prestació successiva, 
com és el cas, quan al venciment d’un contracte no s’hagués formalitzat un nou contracte 
que garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels 
procediments de contractació derivada del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19, i no pogués formalitzar-se el nou contracte, podrà aplicar-se allò previst en 
l’últim paràgraf de l’article 29.4 de la llei 9/17 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, amb independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient: “No 
obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato 
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a 
realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de 
adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se 
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y 
en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya 
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del 
contrato originario.”. En aquest cas, procedia la darrera pròrroga del contracte, però el 
període principal va finalitzar durant la vigència de l’estat d’alarma. Per analogia s’aplica 
aquest article. 
 
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 el 
següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aixecar la suspensió de l’execució del contracte aprovada per decret d’alcaldia 
265/2020 de 27 de març i continuar la prestació del servei de forma immediata, adoptant 
en tot cas les mesures de seguretat per a treballadors/es i usuaris/es establertes per les 
autoritats sanitàries. 
 
Segon. Prorrogar el contracte del servei d’activitats culturals, concretament, els lots de 
fotografia, ceràmica i restauració de mobles, a favor d’Iconna comunicació audiovisual, 
S.L., Montse Seró i Rosa Ríos respectivament, per al curs 2020-2021, concretament des del 
dia 1 d’octubre de 2020 fins al dia 18 de juny de 2021, ambdós inclosos, de conformitat 
amb els contractes formalitzats.  



 

  
 

 

 
Tercer. Notificar aquest acord a Iconna comunicació audiovisual, S.L., Montse Seró i Rosa 
Ríos. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 
 
11.2 Aixecament de la suspensió i l’aprovació de la pròrroga per al curs 2020-
2021 del serveis d’activitats culturals, lots de dibuix i pintura, dibuix i pintura 
per a infants i escultura. Exps. X198/2018 i x343/2020 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 5 de juny de 2018, es va adjudicar el 
contracte del servei d’activitats culturals, concretament els lots de dibuix i pintura, dibuix i 
pintura per a infants i escultura, a favor de Yevdokym Perevalsky i Cocu associació cultural, 
respectivament. Aquests contractes es van formalitzar el dia 22 de juny de 2018.  
La durada del contracte es va fixar per a 2 anys des de l’inici de la prestació del servei, 
coincidint amb el curs escolar. El contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo per un any 
més, de forma expressa i es determinarà la seva durada, coincident amb el curs escolar. 
 
2. Durant l’estat d’alarma, vigent entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, es va 
suspendre el contracte administratiu del servei d’activitats culturals, mitjançant decret 
265/2020 de data 27 de març de 2020. 
 
3. Atès que han finalitzat les causes que van portar a la suspensió, procedeix l’aixecament 
de la suspensió del contracte administratiu. 
 
4. Els adjudicataris dels lots indicats han sol·licitat la pròrroga del contracte per al curs 
2020-2021.  
  
5. La tècnica de cultura ha emès informe favorable a la pròrroga del contracte. 
 
6. La secretària de la corporació ha emès informe relatiu a la pròrroga.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. . La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte 
de serveis (període principal) serà de 2 anys  a comptar a partir de l’inici de la prestació del 
servei, coincidint amb el curs escolar. (...) Existeix la possibilitat d’una pròrroga del 
contracte per un any més, la qual haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament i es 
determinarà la seva durada, coincident amb el curs escolar.” 
 
Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 7 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte administratiu. 
 
2. De conformitat amb l’article 34.1 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del covid19, la 
suspensió de l’execució s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de 
contractació ho notifiqui al contractista. 
 
El mateix article 34.1 estableix que en els contractes de serveis de prestació successiva, 
com és el cas, quan al venciment d’un contracte no s’hagués formalitzat un nou contracte 
que garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels 
procediments de contractació derivada del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19, i no pogués formalitzar-se el nou contracte, podrà aplicar-se allò previst en 
l’últim paràgraf de l’article 29.4 de la llei 9/17 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, amb independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient: “No 



 

  
 

 

obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato 
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a 
realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de 
adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se 
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y 
en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya 
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del 
contrato originario.”. En aquest cas, procedia la darrera pròrroga del contracte, però el 
període principal va finalitzar durant la vigència de l’estat d’alarma. Per analogia s’aplica 
aquest article. 
 
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 el 
següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aixecar la suspensió de l’execució del contracte aprovada per decret d’alcaldia 
265/2020 de 27 de març i continuar la prestació del servei de forma immediata, adoptant 
en tot cas les mesures de seguretat per a treballadors/es i usuaris/es establertes per les 
autoritats sanitàries. 
 
Segon. Prorrogar el contracte del servei d’activitats culturals, concretament, els lots de 
dibuix i pintura, dibuix i pintura per a infants i escultura, a favor de Yevdokym Perevalsky  i 
Cocu associació cultural respectivament, per al curs 2020-2021, concretament des del dia 1 
d’octubre de 2020 fins al dia 18 de juny de 2021, ambdós inclosos, de conformitat amb els 
contractes formalitzats.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a Yevdokym Perevalsky  i Cocu associació cultural. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 
12. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:30 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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