
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:19/2020  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: 15 de desembre de 2020 
Horari: de 19:00 hores a 19:39 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:00 hores del dia 15 de desembre 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 
1 de desembre de 2020. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 1 de 
desembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2.- Concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un centre de mesura 
annex a edifici industrial (exp. X1021/2020) 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. En data 20 d’octubre de 2020, per Junta de Govern Local, es va atorgar llicència 

per a la construcció d’un edifici industrial situat al carrer Pirineus número 81 de 



 

  
 

 

Celrà (exp. X202_722). 
 

2. En data 2 de novembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6.205, el Sr. 
(…), en representació de l'empresa JAENDA SL, sol·licita llicència urbanística per a 
la construcció d’un Centre de Mesura annex a edifici industrial en construcció 
situat al carrer Pirineus núm. 81 de Celrà. 
 

3. En data 20 de novembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.829, es 
requereix  a l’empresa JAENDA SL documentació complementària. 
 

4. En data 26 de novembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6.779 i en 
data 2 de desembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6.936, l'empresa 
JAENDA SL, presenta la documentació requerida. 

 
5. En data 3 de desembre de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta 

municipal, i  en data 9 de desembre de 2020, ha emès informes l’enginyer 
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 a l’empresa JAENDA SL amb NIF núm. B-17145764 llicència 
urbanística d’obres per a la construcció de Centre de mesura annex edifici industrial al 
carrer Pirineus núm. 81 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. 
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.  

Condicions particulars: 
1. Caldrà sol·licitar llicència d’obres per el desmantellament de l’aparellatge 

de Mitja Tensió de l’àmbit de companyia de l’actual CM-GE38296 així com 
seccionament de la línia de mitja tensió que l’alimenta, que anirà a càrrec 
de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL. 

2. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels 
serveis existents a la vorera i al vial. 

3. 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.  

4. Segons detalls aportat al projecte tècnic, condicionem a que els últims 30 
cm per sota de l’asfalt estiguin formigonats amb formigó estructural 
HM300 com a mínim, degut a que el carrer Pirineus té un alt nivell de 
trànsit. 

5. Abans de cobrir la rasa caldrà avisar als serveis tècnics municipals per la 
comprovació de la seva correcte execució. 

6. Caldrà comunicar a l’Ajuntament la data del tall del carrer amb antelació i 
presentar un pla de treball amb la previsió de dates. 

7. 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. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant 

prèvia sol·licitud i llicència municipal.  
3. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
4. 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.  

5. 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.  

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

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

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

9. 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: 22.813,26 € 
Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:          
741,43 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

80,00 € 

 
TOTAL:    833,43 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. 

 
 
3.0.- Adjudicació contracte menor de serveis: transport de fangs a planta de 
tractament (Exp. X1134/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 18 de novembre de 2020, la cap de planta de l'EDAR ha emès informe 
justificant el servei a contractar, i que correspon al servei del transport dels fangs generats 
a la EDAR a una planta de tractament. 
 
2. Es van convidar a les empresa CONTAINERS MORALES SA i GERMANS CAÑET-XIRGU,S.L 
perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent la que han presentat les següents (es 
suposa unes tones transportades similars a l’any anterior -700tn/any- en ambdós casos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En data 27 de novembre de 2020, l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l'adjudicació del contracte a favor de CONTAINERS MORALES 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 
 

Nom Data                
registre 

Núm. 
registre 

Preu màxim 
pressupostat 

Import IVA 
exclòs 

CONTAINERS 
MORALES SA 26/11/2020 6782 14€ 9.800,00 € 

GERMANS CAÑET-
XIRGU,S.L 26/11/2020 6784 19€ 13.300,00 € 



 

  
 

 

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 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 CONTAINERS MORALES SA (A17107954), i a 
efectes de notificació amb correu-e  (…) i amb domicili C/ Teulera 32-36 17246 Santa 
Cristina d’Aro, el contracte menor de serveis de transport de fangs a planta de tractament, 
per un import total màxim de 9.800,00 €, IVA exclòs (11.858,00€, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80 1600 
22700 Gestió residus EDAR – per  a l’exercici pressupostari del 2021, 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 subministraments efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la tècnica de la depuradora, que 
exercirà les facultats del responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 



 

  
 

 

4.- Adjudicació del contracte administratiu mixt per al subministrament, 
instal·lació i servei de manteniment de la gespa artificial en el camp de futbol de 
Celrà (exp. X317/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de juliol de 2020, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu mixt per al subministrament, 
instal·lació i servei de manteniment de la gespa artificial en el camp de futbol 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 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 14 de setembre de 2020, a 
les 19:00h. Durant el període de presentació d’ofertes, es van presentar set empreses: 

 
       Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Data  Número 
Urban Global 2018, S.L. 10/08/2020 E2020004341 
Gama exteriores, S.L.  14/08/2020 E2020004382 
Sports and landscape, S.L.  10/09/2020 E2020004799 
Royalverd service, S.L.U. 10/09/2020 E2020004818 
Voracys, S.L. 14/09/2020 E2020004840 
Garden Tona, S.L. 14/09/2020 E2020004841 
Fieldturf Poligras, S.A. 14/09/2020 E2020004845 
 
3. El dia 18 de setembre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A, 
es va comprovar que totes les empreses havien presentat correctament la documentació 
que havia de contenir el Sobre A de conformitat amb el PCAP, menys l’empresa Gama 
exteriores, S.L. que no va presentar el DEUC. Atès que és un defecte esmenable, en data 
21 de setembre de 2020, registre de sortida municipal S2020002143, es va enviar un 
requeriment a aquesta empresa per tal que abans del dia 24 de setembre de 2020, inclòs, 
presentés el DEUC. Gama exteriores, S.L. va presentar el DEUC en data 22 de setembre de 
2020, registre d’entrada municipal E2020005052. 
 
4. En data 25 de setembre de 2020 es va reunir la mesa de contractació per obrir el sobre 
B, que ha de contenir la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica. 
 
Un cop oberts els sobres, les empreses licitadores van obtenir 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 € 

subministrament i 
instal·lació  
IVA exclòs 

Import oferta € 
manteniment  
IVA exclòs 
-4 anys- 

Import total 
oferta €  
IVA exclòs 

Puntuació 
oferta 
(màx. 20 
punts) 

Urban Global 2018, S.L. 167.793,79 2.000,00 169.793,79 16,40 
Gama exteriores, S.L.  166.047,12 1.260,54 167.307,66 16,65 
Sports and landscape, S.L.  141.600,00 2.400,00 144.000,00 19,34 
Royalverd service, S.L.U. 154.400,83 1.520,00 155.920,83 17,86 



 

  
 

 

Voracys, S.L. 136.464,68 2.800,00 139.264,68 20,00 
Garden Tona, S.L. 151.290,00 2.100,00 153.390,00 18,16 
Fieldsturf Poligras, S.A. 155.954,00 2.800,00 158.754,00 17,54 
 
Criteri 2: Criteri de valoració de garantia addicional: 
Termini de garantia de la instal·lació de la gespa, a càrrec de l'empresa, fins a 10 punts. (2 
punts per any de més dels exigits com a mínim en el present plec de clàusules 
administratives particulars). 

• Oferir un any de més dels exigits en el PCAP: 2 punts 
• Oferir dos anys de més dels exigits en el PCAP: 4 punts 
• Oferir tres anys de més dels exigits en el PCAP: 6 punts 
• Oferir quatre anys de més dels exigits en el PCAP: 8 punts 
• Oferir cinc anys de més dels exigits en el PCAP: 10 punts 

 
 

Licitador Anys oferts de garantia 
addicional 

Puntuació Criteri 2 

Urban Global 2018, S.L. 5 10 
Gama exteriores, S.L.  5 10 
Sports and landscape, S.L.  5 10 
Royalverd service, S.L.U. 5 10 
Voracys, S.L. 5 10 
Garden Tona, S.L. 5 10 
Fieldturf Poligras, S.A. 5 10 
 
I la puntuació obtinguda per les empreses licitadores és la següent: 
    
Licitador Criteri 1: 

preu 
Criteri 2: 
garantia 

addicional 

Puntuació 
total 

Urban Global 2018, S.L. 16,40 10 26,40 
Gama exteriores, S.L.  16,65 10 26,65 
Sports and landscape, S.L.  19,34 10 29,34 
Royalverd service, S.L.U. 17,86 10 27,86 
Voracys, S.L. 20,00 10 30,00 
Garden Tona, S.L. 18,16 10 28,16 
Fieldsturf Poligras, S.A. 17,54 10 27,54 
 
Un cop valorades les ofertes presentades per les empreses licitadores, es va efectuar la 
comprovació del supòsit d’oferta anormalment baixa, de conformitat amb la clàusula 15 del 
PCAP: 

 
L’empresa que ha quedat en primer lloc, Voracys, S.L. es trobaria en la situació de 
la clàusula 15.3.a), en el sentit que la puntuació que li correspon en l’oferta 
econòmica és superior en més d’un 10% de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes econòmicament presentades. Però, de conformitat 
amb la clàusula 15.3 PCAP, en el supòsit de tres o més empreses licitadores, com 
és el cas, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos criteris 
següents: 
 

a. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
totes les ofertes econòmiques presentades. 

b. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de 
les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes 
puntuacions. 

 



 

  
 

 

Atès que no es compleixen els dos criteris establerts segons la clàusula 15.3.b) del 
PCAP, no es pot considerar que l’oferta sigui anormalment baixa. 

 
Per tot això, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació l’adopció del 
següent  
 

1.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació:    
1. Voracys, S.L. 
2. Sports and landscape, S.L. 
3. Garden Tona, S.L. 
4. Royalverd service, S.L.U. 
5. Fieldsturf Poligras, S.A. 
6. Gama exteriores, S.L. 
7. Urban Global 2018, S.L. 

 
2.- Requerir a l’empresa Voracys, S.L., que ha quedat classificada en primer lloc, per 
a què presenti la documentació prevista a la clàusula 18 del PCAP (garantia, 
documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional-clàusula 10 PCAP-, etc.), en el termini 
de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment 
electrònic.  
 
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. 

 
5. En data 5 d’octubre de 2020, registre de sortida municipal S2020002271, es va requerir 
a l’empresa Voracys, S.L. per a què, en el termini de deu dies hàbils presentés la 
documentació establerta a la clàusula 18 del PCAP, incloent allò previst a la clàusula 
10.b.3) del PCAP. 
 
6. En data 14 d’octubre de 2020, Voracys S.L. va presentar la documentació següent en 
diversos registres d’entrada:  
 

• E2020005655: presenta la mostra de gespa requerida a la clàusula 10.b.3 PCAP 
• E2020005656: presenta aval en concepte de garantia 
• E2020005666: presenta la resta de documentació administrativa requerida 

 
7. Un cop rebuda a l’Ajuntament la mostra de gespa, es va lliurar als tècnics per a què 
avaluessin el compliment de la mostra presentada als plecs que regeixen aquest contracte. 
 
8. En data 26 d’octubre de 2020 l’arquitecte tècnic municipal va emetre informe indicant 
que:  
 

- Que en relació a la documentació presentada per la societat Voracys, S.L., concloc 
que és insuficient, degut que el certificat de l’empresa aportat a on certifica que la 
gespa proposada per la licitació compleix la norma UNE-EN 15330-1:2013, enlloc 
de la norma Norma UNE-EN 15330-1:2014, requerida en el projecte executiu, i a 
més no s’acredita que l’empresa que emet el certificat de la gespa estigui 
acreditada davant d’una entitat nacional d’acreditació.  

 
9.- Vist aquest informe, en data 27 d’octubre de 2020 la mesa de contractació es va reunir 
per a adoptar el següent acord:  
 



 

  
 

 

Primer. Declarar exclosa de la licitació a l’empresa Voracys, SL per no haver 
acreditat la solvència professional o tècnica en el sentit indicat en l’informe tècnic, i 
pels motius indicats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Sol·licitar a l’empresa Sports and landscape, S.L., empresa classificada en 
segon lloc, que en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment electrònic 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. 

 
Acord que va ser ratificat per la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2020. 
 
10.- En data 5 de novembre de 2020, registre de sortida municipal S2020002627, es va 
notificar l’acord a Voracys, S.L. i es va publicar al perfil del contractant el mateix dia. 
 
11.- En data 9 de novembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020006379, Voracys, 
S.L. va presentar un escrit indicant que compleix la norma UNE-EN 15330-1:2014, ja què 
és equivalent a la Norma UNE-EN 15330-1:2013, entre d’altres acreditacions. Davant la 
presentació d’aquest escrit no es va enviar el requeriment de documentació a l’empresa 
classificada en segon lloc.   
 
12.- En data 17 de novembre de 2020 l’arquitecte tècnic municipal va emetre informe 
indicant que s’havia produït una apreciació errònia de la documentació presentada en data 
de 26 d’octubre i que no es tenia coneixement de l’equivalència entre les normes UNE-EN 
15330-1:2013 i la Norma UNE-EN 15330-1:2014, per la qual cosa: 

 
- En relació a la documentació complementaria presentada en data de 9 de 

novembre per la societat Voracys, S.L., formada per un certificat d’equivalència de 
la normativa  UNE-EN 15330-1:2013, conforme és equivalent internacionalment a 
la Norma UNE-EN 15330-1:2014 descrita en el projecte, i un  certificat de l’entitat 
UKAS, entitat nacional acreditada del Regne Unit, conforme la societat SPORTS 
LABS està acreditada per la realització d’assajos de laboratori relacionats amb 
superfícies esportives. 
 
Es conclou, a la vista dels certificats aportats, la documentació presentada en data 
26 d’octubre compleix els requisits del projecte de CANVI DE GESPA DEL CAMP DE 
FUTBOL DE CELRÀ. 

 
13.- Vist aquest informe, el mateix 17 de novembre de 2020 la mesa de contractació es va 
reunir novament i va adoptar el següent acord: 
 

Únic. Deixar sense efecte l’acord de la mesa de data 27 d’octubre de 2020, ratificat 
per la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2020, i per tant, readmetre 
a la licitació a l’empresa Voracys, SL, ja que els serveis tècnics municipals 
consideren que la gespa presentada per aquesta empresa compleix amb els 
requeriments de solvència previstos.  

 
Acord que va ser ratificat per la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2020,  
notificat a l’empresa Voracys, S.L., registre de sortida municipal S202000 i publicat al perfil 
del contractant el dia 18 de novembre de 2020. 
 



 

  
 

 

14.- La documentació presentada per l’empresa Voracys, S.L. ha estat revisada i s’ajusta al 
què requereix la clàusula 18 del PCAP, així com la constitució de la garantia definitiva 
mitjançant la presentació d’aval bancari. 
 
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 número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte administratiu mixt per al subministrament, instal·lació i 
servei de manteniment de la gespa artificial en el camp de futbol de Celrà, a favor de 
l’empresa Voracys, S.L., amb domicili a l’Avinguda Cerdanyola, 98 de 08173 Sant Cugat 
del Vallès, amb CIF B65699092, per un import de 139.264,68 Euros, que correspon al 
següent: 

• Subministrament i instal·lació de la gespa: 136.464,68 IVA exclòs (165.122,26 
Euros, IVA inclòs). 
 

• Servei de manteniment de la gespa, per 4 anys de contracte: 2.800,00 euros, IVA 
exclòs (3.388,00 Euros, IVA inclòs), a raó de 700,00 euros anuals, IVA exclòs 
(847,00 euros, IVA inclòs). 
 

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 derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
número 4039339.62200 ‘Adequació espais camp de futbol’  del pressupost vigent de la 
Corporació i de les que correspongui per als exercicis següents per al servei de 
manteniment.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar l’adjudicatària perquè el dia 
que se li 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. 

 
 
5.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres per obra civil per instal·lació d’un 
quadre d’endolls per actuacions al parc Cors –Guinard de Celrà. (exp. 
X1146/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en 
obres per instal·lació d’un quadre d’endolls per actuació al parc Cors –Guinard de Celrà. 
 
Es va convidar a quatre empreses per a què presentessin la seva oferta per a la realització 
d’aquesta obra (registres de sortida municipal S2020002959, S2020002960, 
S2020002961), de les quals dues han presentat oferta: l’empresa Obres i Construccions 
Celrà SL per un import de 3.450,00 euros, IVA exclòs (4.174,50 euros, IVA inclòs) i el Sr. 
Pere Martin Garcia per un import de 3.384,00 euros, IVA exclòs (4.094,64 euros, IVA 
inclòs). 
 
En data 10 de desembre de 2020 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Pere Martin Garcia, 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 
514/2019, de data 19 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 instal·lació d’un quadre d’endolls per 
actuació al parc Cors –Guinard de Celrà, a favor del Sr. Pere Martin Garcia, amb DNI núm. 
(…), amb domicili al carrer  (…), 3.384,00 euros, IVA exclòs (4.094,64 euros, IVA inclòs), 
de conformitat amb l’oferta econòmica. 
 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1710.62700 
“Actuacions adequació parcs i jardins” 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. Jordi Güell Camps, enginyer 
municipal, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
6.- Adjudicació d’un contracte menor subministrament per a l’adquisició i 
instal·lació de campana extractora al bar de l’Ateneu (exp. X1162/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En data 3 de desembre de 2020, l’enginyer municipal ha emès informe justificant la 
necessitat  d’adquisició i instal·lació d’una campana extractora al bar de l’Ateneu de Celrà. 
 
2.- Es va convidar a quatre empreses per a què presentessin la seva oferta per a la 
realització d’aquest subministrament (registres de sortida municipal S2020002964, 
S2020002965, S2020002966 i S2020002967), de les quals dues han presentat oferta: 
Santiago Palomeras Espuña per un import de 5.909,25 euros, IVA exclòs (7.150,19 euros, 
IVA inclòs) i l’empresa ICFRED SL per un import de 6.952,08 euros, IVA exclòs (8412,02,  
IVA inclòs). 
 
3. En data 10 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 



 

  
 

 

contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor del Sr. Santiago Palomeras Espuña amb DNI núm. (…), amb 
domicili al  (…), el contracte menor de subministrament per l’adquisició i instal·lació d’una 
campana extractora al bar de l’Ateneu de Celrà, per un import de 5.909,25 euros, IVA 
exclòs (7.150,19 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Finalització del contracte: 31 de desembre de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3331.21200 “Manteniment Ateneu” 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 l’enginyer municipal Sr. Jordi Güell 
Camps, que exercirà les facultats del responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 



 

  
 

 

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

 
7.- Adjudicació del contracte de venda de paper i cartró procedent de la recollida 
selectiva (exp. X1160/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 3 de desembre 2020, la tècnica auxiliar de medi ambient informa que és 
justificable la contractació de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI  S.L. 
(TIRGI) per a la venda de paper i cartró de la recollida selectiva, degut a les quantitats i 
recollides, així com per a la manca d’infraestructura de l’Ajuntament per gestionar el paper 
i cartró recollit. 
 
En data 3 de desembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6981, l’empresa TIRGI 
ha presentat  la seva oferta econòmica.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic,  i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, 
pel qual s’ aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 
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. 
 
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 Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI SL, 
amb domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà, i NIF B17592122, el contracte 
de venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva, pel preu ofertat pel 
contractista, i que no inclou l’IVA, essent el següent:  
 

- Material qualitat Aspapel 1.01 Mescla comú de paper i cartró (€/tona i mes) = Preu 
mensual Aspapel (€/tona) - 8 (€/tona) 

 
- Material qualitat Aspapel 1.04.01 Paper i cartró ondulat ordinari (€/tona i mes)= Preu 

mensual Aspapel (€/tona) - 8 (€/tona) 
 
El preu de venda del paper i cartró estarà referenciat respecte a l’estadística de preus del 
paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL, al qual s’addicionarà el diferencial ofert 
per l’empresa adjudicatària. Posteriorment l’empresa adjudicatària abonarà l’import de la 
venda del paper i cartró a l’Ajuntament de Celrà, mensualment, mitjançant transferència 
bancària. 
 
La durada del contracte es fixa des del dia 1 de gener de 2021 fins el dia 31 de desembre 
de 2021. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI 
S.L. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 
 



 

  
 

 

 
8.- Atorgament d’una subvenció a favor de l’ADF Celrà, Juià i Sant Martí Vell 
(exp. x1031/20) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
 

1. L’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà,  és un organisme creat 
a l’empara de la llei 6/1988 Forestal de Catalunya i l’ordre de 6 d’octubre de 1986 de la 
Generalitat de Catalunya, i té per objectiu, entre d’altres, la prevenció dels incendis 
forestals en el termes municipals de Celrà, Juià i Sant Martí Vell a la comarca del 
Gironès. 
 

2. El 19 de setembre de 1997, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya va acordar aprovar la constitució i el registre de l’Associació 
de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, i es va publicar en el DOGC de 
26.9.1997, trobant-se en el Llibre d’Inscripcions del Registre d’Agrupacions de Defensa 
Forestal al foli 29, volum 3, número 259. 
 

3. D'ençà de la seva constitució, l’ADF ha estat treballant per a la prevenció i extinció dels 
incendis forestals en els termes municipals del seu àmbit d’actuació d’acord amb les 
planificacions fetes per la Generalitat de Catalunya (Pla de prevenció d’incendis del 
perímetre de protecció prioritària de les Gavarres PPP G4 Exp. NGG-60.032/05), i 
aquells plans de prevenció d’incendis municipals validats i aprovats pel Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, com el Pla de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de Celrà.  
 

4. L’Associació de Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, en data 29 d’octubre de 2020 
(registre d’entrada municipal núm. 6129), sol·licita un ajut de 2.500 € en concepte de 
les despeses econòmiques de l’ADF que no estan cobertes amb els ajuts que li 
coincideixen altres administracions.  

 
5. En data 18  de novembre de 2020 la regidora de medi ambient ha emès proposta de 

concessió d’un ajut, segons disponibilitat pressupostària, per un import de 2.464,00 € a 
favor de l’Associació de Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà per la finalitat per la 
qual ha estat sol·licitada. 
 

6. Vist l’informe d’intervenció de data 19 de novembre de 2020.      
 

7. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514//2019, de 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  



 

  
 

 

 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 2.464,00 € a favor de l’Associació de 
Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà amb CIF G17470105, adreça ctra. de Juià 48 i adreça 
electrònica a efectes de notificacions (...), destinada a sufragar les despeses econòmiques que 
no estan cobertes amb els ajuts que li coincideixen altres administracions relacionades amb a 
la prevenció d’incendis. 
  
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ASSOCIACIÓ 
DE DEFENSA FORESTAL DE SANT MARTÍ VELL, JUIÀ I CELRÀ PER EXECUTAR 
ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA PREVENCIÓ D’INCENDIS  
 
A Celrà a xx de novembre de 2020 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant en 
nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 21.1 
b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. (…), amb NIF (…), com a President de l’Associació de Defensa 
Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà (ADF), amb CIF G17470105, i domicili a Ctra. 
de Juià, Ctra. de Juià 48 de Celrà. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. L’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà,  és un organisme creat 
a l’empara de la llei 6/1988 Forestal de Catalunya i l’ordre de 6 d’octubre de 1986 de la 
Generalitat de Catalunya, i té per objectiu, entre d’altres, la prevenció dels incendis 
forestals en el termes municipals de Celrà, Juià i Sant Martí Vell a la comarca del 
Gironès. 
 

2. El 19 de setembre de 1997, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya va acordar aprovar la constitució i el registre de l’Associació 
de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, i es va publicar en el DOGC de 
26.9.1997, trobant-se en el Llibre d’Inscripcions del Registre d’Agrupacions de Defensa 
Forestal al foli 29, volum 3, número 259. 
 

3. D'ençà de la seva constitució, l’ADF ha estat treballant per a la prevenció i extinció dels 
incendis forestals en els termes municipals del seu àmbit d’actuació d’acord amb les 
planificacions fetes per la Generalitat de Catalunya (Pla de prevenció d’incendis del 
perímetre de protecció prioritària de les Gavarres PPP G4 Exp. NGG-60.032/05), i 
aquells plans de prevenció d’incendis municipals validats i aprovats pel Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, com el Pla de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de Celrà.  
 

4. L’Associació de Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, en data 29 d’octubre de 2020 
(registre d’entrada municipal núm. 6129), sol·licita un ajut de 2.500 € en concepte de 
les despeses econòmiques de l’ADF que no estan cobertes amb els ajuts que li 
coincideixen altres administracions.  
 

5. És interès de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Celrà col·laborar 
econòmicament perquè l’ADF pugui portar a terme les accions planificades d’acord als 



 

  
 

 

plans de prevenció d’incendis aprovats dins del seu àmbit d’actuació.  
 

D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

 
1. Objecte  
 
 L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament a 
les accions que porta a terme de l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, 
Juià i Celrà en la prevenció d’incendis, perquè pugui així fer front a les despeses que no 
són cobertes per altres administracions, com són els percentatges no subvencionats 
dels ajuts concedits o les despeses d’un tècnic per fer el seguiment de les mateixes 
subvencions o per altres tasques tècniques necessàries.  
 
 Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin entre l’1 de febrer 
de 2020 i el 31 de gener de l’any 2021 per la finalitat per a la qual està prevista.  
 
2. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
 
L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí 
Vell, Juià i Celrà un import de 2.464,00 €. 
  
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà al 
pagament del 100% del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent 
especificat per l’entitat perceptora.  
 
3. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de gener de 
2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament de 
Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
 
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’activitat subvencionada, així com una descripció de l’activitat 
subvencionada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de 
valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
 
Caldrà justificar un import mínim de 2.464,00 €, equivalent al 100% de l’import de 
subvenció concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquest import, la subvenció 
atorgada es reduirà en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-se a 



 

  
 

 

la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent. 
 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que les 
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquest 
efectes, podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
4. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 
 

1. Executar l’activitat objecte d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat a 
l’efecte. 

2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es 
concedeix.  

3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest conveni 
de col·laboració. 

4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals relacionats amb l’actuació subvencionada la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució del projecte. 

5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat a 
la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 

6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament 
de la subvenció concedida. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i 
en aquest conveni. 

2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 
precedents acords. 

 
5. Protecció de dades 
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  
 
6. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat 
o projecte. 



 

  
 

 

2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es 
concedeix. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 

aplicable. 
 
7. Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 
 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
9. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  
 
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament.” 

 
 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de l’import de la subvenció una vegada 
s’hagi signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’ADF regulador de la 
subvenció.  

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 23.1700.48900 
“Aportació ADF i comunitat de regants” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2020. 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
9.- Atorgament d’una subvenció a favor de l’Animal a l’esquena per a la 
producció d’un espectacle (x1131/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. L’Associació L’Animal a l’Esquena té en marxa una producció escènica amb la sòcia de 
l’entitat F.P.  

 
o Projecte “L’aspecte sensorial de les coses”: F.P. és una de les creadores 

associades a l’Animal a l’Esquena des de fa tres anys i beneficiaria del programa 
de residències artístiques que L’Animal a l’Esquena desenvolupa anualment com 
a suport a creadores.  
 



 

  
 

 

L’aspecte sensorial de les coses és un monòleg parlat i dansat que indaga la 
multifacètica relació entre la intèrpret i el seu entorn real i imaginari.  
Els gestos i les paraules, la claredat i la foscor, el tangible i l’abstracte participen 
en la creació de paisatges contemplatius, íntims i lúdics contrastats per 
moments de quotidianitat, de vegades absurds.  
 
En aquesta creació es posa en valor el temps de la reflexió i l’estat de confusió 
de l’individu en la recerca d’un equilibri entre gravetat i lleugeresa.  

 
2. En data 25 de novembre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006737, l’Associació 
ACCCES L’Animal de l’Esquena ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a 
sufragar la despesa derivada de la producció del projecte escènic ‘L’aspecte sensorial de les 
coses’, de F.P.. 
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 26 de novembre de 2020. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 
i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació ACCCES L’Animal a l’Esquena, CIF 
G17685264, adreça Carrer Mas Espolla, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a efectes de  (…),  
en els termes que tot seguit s’indiquen: 
 

• Una subvenció per import de 2.000,00 euros destinada a sufragar part de la despesa 
derivada de la producció del projecte escènic ‘L’aspecte sensorial de les coses’, de F.P.  

 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual és 
el següent: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ENTITAT 
ACCCES L’ANIMAL A L’ESQUENA PER A LA PRODUCCIÓ DE L’ESPECTACLE 
‘L’ASPECTE SENSORIAL DE LES COSES’ 
 
A Celrà a xx de desembre de 2020 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant en 
nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 21.1 
b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. (…), amb DNI  (…) com a representant de l’Associació ACCES 



 

  
 

 

L’Animal a l’Esquena, amb CIF G17685264 i domicili fiscal a Carrer Mas Espolla, s/n. 
17460 Celrà.  
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. L’Associació L’Animal a l’Esquena té en marxa una producció escènica amb la sòcia de 
l’entitat F.P.  
 

o Projecte “L’aspecte sensorial de les coses”: F.P. és una de les creadores 
associades a l’Animal a l’Esquena des de fa tres anys i beneficiaria del programa 
del programa de residències artístiques que L’Animal a l’Esquena desenvolupa 
anualment com a suport a creadores. 
  
L’aspecte sensorial de les coses és un monòleg parlat i dansat que indaga la 
multifacètica relació entre la intèrpret i el seu entorn real i imaginari.  
Els gestos i les paraules, la claredat i la foscor, el tangible i l’abstracte participen 
en la creació de paisatges contemplatius, íntims i lúdics contrastats per 
moments de quotidianitat, de vegades absurds.  
 
En aquesta creació es posa en valor el temps de la reflexió i l’estat de confusió 
de l’individu en la recerca d’un equilibri entre gravetat i lleugeresa.  

 
 

2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en els projectes 
escènics i culturals de les entitats de Celrà i dotar-les de recursos que facilitin la seva 
tasca cultural i creativa.   
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest conveni 
regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

1. Objecte  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en la 
producció escènica de l’espectacle ‘L’Aspecte sensorial de les coses’, de F.P., una de les 
creadores associades a l’Animal a l’Esquena.  
 
L’aspecte sensorial de les coses és un monòleg parlat i dansat que indaga la 
multifacètica relació entre la intèrpret i el seu entorn real i imaginari.  
Els gestos i les paraules, la claredat i la foscor, el tangible i l’abstracte participen en la 
creació de paisatges contemplatius, íntims i lúdics contrastats per moments de 
quotidianitat, de vegades absurds.  
En aquesta creació es posa en valor el temps de la reflexió i l’estat de confusió de 
l’individu en la recerca d’un equilibri entre gravetat i lleugeresa.  

 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades del projecte, 
concretament despeses de personal artístic, producció, gestió, difusió i producció tècnica 
de l’espectacle, les quals estan previstes desenvolupar durant els mesos de desembre 
de 2020 a juny del 2021.  
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació ACCCES L’Animal a l’esquena, amb un 
import de 2.000 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de la producció de 
l’espectacle ‘L’aspecte sensorial de les coses’, de F.P.   
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà al 
pagament del 50% de l’import concedit mitjançant transferència bancària al compte 
corrent especificat per l’entitat perceptora.  



 

  
 

 

El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de juliol de 
2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament de 
Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les subvencions 
atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com una 
descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents de 
valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de 
l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits per cadascun dels projectes, corresponents a 850 euros 1.500 euros, 
respectivament. En el supòsit que no es justifiquin aquests imports, les subvencions 
atorgades es reduiran en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-se 
a la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que les 
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquests 
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un període 
de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
5. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 
 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat a 
l’efecte. 
 

2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals es 
concedeixen.  

 
3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 

conveni de col·laboració. 
 

4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 

 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat a la 

Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les subvencions 
concedides. 



 

  
 

 

 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat d’acord 

amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures. 
 

7. L’espectacle ‘L’aspecte sensorial de les coses’ s’estrenarà al Teatre L’Ateneu de 
Celrà al llarg del 2021. La data concreta s’acordarà amb l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
8. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 

cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i en 
aquest conveni. 
 

2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 
 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 
precedents acords. 

 
6. Protecció de dades 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  
 
7. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat 
o projecte. 

2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 

aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
6. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions. 
7. 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. 
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 

10. Resolució de conflictes 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 



 

  
 

 

efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament’. 
 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 
 

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

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

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost de 
la corporació per a l’exercici 2020: 30330048001 “L’Animal a l’Esquena” 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 
 
 

10.- Atorgament de subvenció a favor de l’AMPA Aulet: programa d’educació 
artístic curs 2020-21 (exp. X1161/20) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Des de fa molts anys, a l’escola l’Aulet de Celrà es duu a terme el Projecte 
d'Educació Artística com a projecte integrat en el currículum, que es concreta en la 
promoció del teatre i l’educació visual i plàstica i es desenvolupa a través de la 
contractació, per part de l’AMPA, de dos professionals que assessoren el claustre i l’alumnat 
en cadascuna de les activitats. 
  
L'assessor de teatre és actor i director teatral i realitza vàries sessions per cada grup-aula 
durant el curs escolar, impartint classes d'interpretació, coneixement del cos i llenguatge 
visual entre d’altres per tal d’iniciar l’alumnat en el món del teatre i  per a preparar l'obra 
de teatre que cada grup representa un cop l'any. 
 
L'assessora de plàstica és llicenciada en Belles Arts i imparteix classe d’arts plàstiques a 
tots els grups-aula de l’escola, una hora a la setmana, sempre acompanyada del/la tutor/a 
del grup.  En les seves sessions, a banda de treballar diferents tècniques i conceptes, es 
preparen els decorats per les obres de teatre i altres elements per a esdeveniments 
municipals.  
 
L’AMPA de l'Aulet assumeix la despesa de la contractació d’aquestes dues persones amb els 
ingressos que obtenen amb les quotes que paguen de les famílies que es fan sòcies de 
l'entitat. 
 
En els darrers anys, l’import que recapta l’AMPA amb el cobrament de quotes anuals ha 
anat disminuint i l’entitat té dificultats per cobrir la totalitat de la despesa derivada de les 
diferents activitats i serveis que presta.  
 
2. En data 2 de desembre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006955 ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per tal que l’Ajuntament doni suport al programa 
d’Educació Artística a l’escola l’Aulet durant el curs 2020-2021. 
 
3. És interès de l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Celrà, col·laborar en els projectes 
educatius de les escoles de Celrà, sobretot quan responen a necessitats educatives 
transversals que van més enllà del marc acadèmic i l’exigència curricular i que 



 

  
 

 

complementen l’aprenentatge i el coneixement que obté l’alumnat a l’escola, ampliant els 
recursos personals que els permetrà un millor i més integral desenvolupament personal. 
A tal efecte i per tal de donar suport al Programa d’Educació Artística que impulsen i 
desenvolupen conjuntament l’AMPA i l’escola l’Aulet, el regidor d’Educació ha emès una 
proposta de concessió directa d’una subvenció per import de 500 euros a favor de l’AMPA de 
l’Escola L’Aulet. 
 
4. Ha emès informe l’interventor de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
5. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir una subvenció de 500 euros a favor de l’AMPA l’Aulet amb NIF 
G17068628, adreça Ctra. de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions  (…), 
per a col·laborar en el desenvolupament del programa d’Educació Artística a l’escola l’Aulet 
durant el curs 2020-2021. 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és 
el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ AMPA 
l’AULET PER A IMPULSAR EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ ARTÍSCTICA A 
L’ESCOLA L’AULET DURANT EL CURS 2020-2021. 
 
A Celrà a xx de desembre de 2020 
 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 
21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del 
Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, la Sra. (…) amb DNI (…) com a presidenta de l’AMPA l’Aulet, amb CIF 
G17068628. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 



 

  
 

 

EXPOSEN 
 

1. L’AMPA l’Aulet impulsa el projecte d’Educació Artística conjuntament amb l’escola que 
el duu a terme  com a projecte transversal i de manera integrada en el currículum 
dels diferents cursos del centre. 
 
El projecte es concreta en la promoció del teatre i l’educació visual i plàstica i es 
desenvolupa a través de dues figures professionals que assessoren l’alumnat i el 
claustre en aquestes dues especialitats.  
 
L’ objectiu general del programa d’Educació Artística és el de complementar els 
coneixements i aprenentatges que adquireix l’alumnat a l’escola amb una formació 
artístico-expressiva que banda d’oferir els coneixements tècnics específics de cada 
disciplina i la possibilitat d’experimentar amb tècniques diferents a les que 
habitualment s’utilitzen a les escoles, els permetrà ampliar competències personals 
transversals com el desenvolupament de la creativitat i la imaginació, el foment de 
l’autoestima, el treball en equip, l’expressió plàstica o oral d’un/a mateix/a, la gestió 
dels nervis i molts altres aspectes que es poden treballar mitjançant disciplines com 
el teatre i l’educació plàstica. 
 
L’AMPA assumeix íntegrament la despesa derivada de la contractació d’aquestes dues 
persones i  en data 2 de desembre de 2020, registre d’entrada municipal 
E2020006955, ha sol·licitat una subvenció a l’Ajuntament per tal de donar suport al 
programa d’Educació Artística a l’escola l’Aulet durant el curs 2020-2021. 
 

2. És interès de l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Celrà, col·laborar en els projectes 
educatius de les escoles de Celrà, sobretot quan responen a necessitats educatives 
transversals que van més enllà del marc acadèmic i l’exigència curricular i que 
complementen l’aprenentatge i el coneixement que obté l’alumnat a l’escola, 
ampliant els recursos personals que els permetrà un millor i més integral 
desenvolupament personal. 
Per tal de donar suport al Programa d’Educació Artística que impulsen i desenvolupen 
conjuntament l’AMPA i l’escola l’Aulet, el regidor d’Educació ha emès una proposta de 
concessió directa d’una subvenció per import de 500 euros a favor de l’AMPA de 
l’Escola L’Aulet. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
el desenvolupament del Programa d’Educació Artística que impulsa l’AMPA l’Aulet, 
durant el curs escolar 2020-2021. 
 
El projecte es concreta en la promoció del teatre i l’educació visual i plàstica i es 
desenvolupa a través de dues figures professionals que assessoren l’alumnat i el 
claustre en aquestes dues especialitats i que són contractades directament per 
l’AMPA l’Aulet. 
 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de la despesa derivada de la contractació 
de les persones que assessoren alumnat i claustre en les disciplines de teatre i 
plàstica mitjançant sessions presencials i vivencials, durant el curs escolar 2020-
2021, període durant el qual es desenvoluparà aquest conveni. 
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 



 

  
 

 

L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’AMPA l’Aulet amb un import de 500 euros per 
a col·laborar en el desenvolupament del programa d’Educació Artística a l’escola 
l’Aulet durant el curs 2020-2021.  
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 50% de l’import concedit mitjançant transferència bancària al 
compte corrent especificat per l’entitat beneficiària.  
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 15 de 
novembre de  de 2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al 
Registre d’Entrada Municipal a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada 
s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada així com les activitats 
concretes a les que s’ha destinat la subvenció. El mateix certificat haurà d’especificar 
el cost definitiu de la realització de l’activitat subvencionada. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la 
Secretari/a de l’entitat. 
 
A més a més, també caldrà presentar documents acreditatius de la despesa 
realitzada, en aquest cas, els rebuts de salari de les persones contractades durant el 
període subvencionable. Així mateix, s’hauran de presentar els contractes laborals i 
el justificant de l’alta a la Seguretat Social de les persones contractades, en el cas 
que hagin patit modificacions respecte als que l’entitat va presentar a l’Ajuntament 
l’any 2018.   
Si s’escau, també caldrà aportar la justificació documental de la difusió feta del 
finançament de l'Ajuntament.  
 
Caldrà justificar un import mínim de 500 euros corresponents a la totalitat de 
l’import concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquests import, la subvenció 
atorgada es reduirà en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-
se a la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que la 
justificació es presenti en el termini fixat i les comprovarà formalment. A aquests 
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots 
els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos 
vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
5. Obligacions de les parts 
Per part de l’entitat beneficiària: 
1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat 

a l’efecte. 
 
2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a les finalitats per les quals es 
concedeixen.  
 
3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 
 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 



 

  
 

 

electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es 
realitzat a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedides. 
 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedides. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
1. Abonar cadascuna de la subvenció atorgades en els termes previstos en l’acord 

de concessió i en aquest conveni. 
 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats subvencionades d’acord amb 
aquest conveni regulador. 
 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 
 
6. Protecció de dades 
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a 
qualsevol altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  
 
7. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

• Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 

• No destinar l’entitat alguna de la subvenció rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 

• Mutu acord de les parts. 
• Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 

aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a 
la normativa següent: 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
• RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
• 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. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
9. Resolució de conflictes 
 



 

  
 

 

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament.” 

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

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

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

 
Quart. La  despesa  anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76 3231 48002  
“Aportació escola Aulet i AMPA Aulet” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2020. 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
11.- Atorgament d’una subvenció per a l’organització del Pessebre Vivent de 
Celrà (Exp. X1128/20). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Pessebre Vivent de Celrà és l’encarregada d’organitzada el Pessebre Vivent 
de Celrà els dies de nadal. 
 
Aquest any, degut a la normativa per fer front a la pandèmia per covid-19, s’està 
dissenyant una activitat diferent al tradicional Pessebre Vivent.  
 
2. En data 15 de novembre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006512, 
l’Associació Pessebre Vivent de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal 
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’organització del pessebre vivent 2020.  
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 7 de desembre de 2020. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514//2019, de 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, CIF 
G17516865, adreça Carretera de Juià, 48, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a efectes 
de notificacions  (…),  en els termes que tot seguit s’indiquen: 
 

• Una subvenció per import de 1.100,00 euros destinada a sufragar part de la 
despesa derivada de l’organització del pessebre vivent 2020.  

 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ 2020 
 
A Celrà a xx de desembre de 2020 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, 
actuant en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en 
els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. (…), amb DNI  (…) com a representant de l’Associació Pessebre 
Vivent, amb CIF G17516865 i domicili fiscal a Carretera de Juià, 48. 17460 Celrà.  
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. L’Associació Pessebre Vivent de Celrà és l’encarregada d’organitzada el Pessebre 
Vivent de Celrà els dies de nadal. 
 
Aquest any, degut a la normativa per fer front a la pandèmia per covid-19, s’està 
dissenyant una activitat diferent al tradicional Pessebre Vivent.  
 

 
2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars de nadal, contribuint en les 
despeses d’organització i realització de les activitats, necessari per al 
desenvolupament de la seva tasca.  

 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

1. Objecte  
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’organització i desenvolupament Pessebre vivent de Celrà 2020. 

 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 

 



 

  
 

 

La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de 
l’organització i desenvolupament del Pessebre vivent de Celrà 2020.  
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, amb un 
import de 1.100 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de 
l’organització del Pessebre Vivent de Celrà 2020. 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 50% de l’import concedit mitjançant transferència 
bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 
 
 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de març 
de 2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre 
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a 
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així 
com una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus 
objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres 
documents de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació 
documental de la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la 
Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% de l’import de la subvenció 
concedia, corresponent a 1.100,00 euros. En el supòsit que no es justifiquin 
aquests imports, les subvencions atorgades es reduiran en la proporció 
corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament 
i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que 
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A 
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària 
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de 
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
5. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini 
atorgat a l’efecte. 

 
2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals 

es concedeixen.  
 



 

  
 

 

3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 

 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 

electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 

 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 

a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les 
subvencions concedides. 

 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 

d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de les subvencions concedides. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de 
concessió i en aquest conveni. 

 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 

conveni regulador. 
 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 

 
6. Protecció de dades 

 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i a qualsevol altra normativa de futur en el termini de vigència 
del conveni.  
 
7. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 

2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per 
les quals es concedeixen. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la 

normativa aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a 
la normativa següent: 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 



 

  
 

 

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
 

11. Resolució de conflictes 
 

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del 
present conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós 
administrativa referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.  
 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2020: 30338048004 “Associació Pessebre Vivent” 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
12.- Atorgament d’una subvenció per a l’organització de la Cavalcada de Reis 
2021 (exp. X1132/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Comissió de Reis de Celrà és l’encarregada d’organitzada la cavalcada de 
reis el dia 5 de gener, conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i altres entitats del 
municipi.  
 
Aquest any, degut a la normativa per fer front a la pandèmia per covid-19, s’està dissenya 
una activitat diferent a la tradicional cavalcada de reis, però es celebrarà igualment aquesta 
diada tant especial per als infants de Celrà.  
 
Com és habitual, la visita dels reis mags serà la tarda del dia 5 de gener de 2021. 

 
2. En data 15 de novembre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006513, 
l’Associació Comissió de Reis de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal 
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’organització de la cavalcada de reis 2021.  
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 7 de desembre de 2020. 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 



 

  
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514//2019, de 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Comissió de reis de Celrà, CIF 
G17585670, adreça Carretera de Juià, 48, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a efectes 
de notificacions (…),  en els termes que tot seguit s’indiquen: 
 

• Una subvenció per import de 1.200,00 euros destinada a sufragar part de la 
despesa derivada de l’organització de la cavalcada de reis 2021.  

 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE REIS DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
CAVALCADA DE REIS 2021 
 
A Celrà a xx de desembre de 2020 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, 
actuant en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en 
els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. (…), amb DNI (…) com a representant de l’Associació Comissió 
de Reis de Celrà, amb CIF G17585670 i domicili fiscal a Carretera de Juià, 88. 
17460 Celrà.  
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. L’Associació Comissió de Reis de Celrà és l’encarregada d’organitzada la 
cavalcada de reis el dia 5 de gener, conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i 
altres entitats del municipi.  
 
Aquest any, degut a la normativa per fer front a la pandèmia per covid-19, s’està 
dissenya una activitat diferent a la tradicional cavalcada de reis, però es celebrarà 
igualment aquesta diada tant especial per als infants de Celrà.  
 
Com és habitual, la visita dels reis mags serà la tarda del dia 5 de gener de 2021. 
 

 
2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars de nadal, contribuint en les 
despeses d’organització i realització de les activitats, necessari per al 
desenvolupament de la seva tasca.  

 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 



 

  
 

 

conveni regulador de la subvenció en base als següents 
 

PACTES 
1. Objecte  

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’organització i desenvolupament de la cavalcada de reis de Celrà, que tindrà lloc el 
dia 5 de gener de 2021. 

 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 

 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de 
l’organització i desenvolupament de la cavalcada de reis 2021 i de les activitats que 
s’hi organitzin.  
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Comissió de Reis de Celrà, amb 
un import de 1.200 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de 
l’organització de de la cavalcada de reis 2021.  
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 100% de l’import concedit mitjançant transferència 
bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  
 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de març 
de 2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre 
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a 
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així 
com una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus 
objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres 
documents de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació 
documental de la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la 
Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits pel projecte, corresponents a 1.200,00 euros. En el supòsit que no es 
justifiquin aquests imports, la subvenció atorgada es reduirà en la proporció 
corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament 
i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que 
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A 
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària 
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de 
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 



 

  
 

 

5. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini 
atorgat a l’efecte. 

 
2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals 

es concedeixen.  
 

3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 

 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 

electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 

 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 

a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les 
subvencions concedides. 

 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 

d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de les subvencions concedides. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de 
concessió i en aquest conveni. 

 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 

conveni regulador. 
 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 

 
6. Protecció de dades 

 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i a qualsevol altra normativa de futur en el termini de vigència 
del conveni.  
 
7. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 

2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per 
les quals es concedeixen. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la 

normativa aplicable. 



 

  
 

 

 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a 
la normativa següent: 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
 

12. Resolució de conflictes 
 

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del 
present conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós 
administrativa referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.  
 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2020: 30338048003 “Associació Comissió Reis Celrà. 
Cavalgata de reis” 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
13.- Atorgament de subvenció a favor de la Coordinadora de festes: activitats de 
Nadal (exp. X1137/2020). 
 
La Secretària de la Corporació, Sra. Meritxell Vargas Sardà, informa als presents que atès 
que el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament, és representant de la 
Coordinadora de Festes de Celrà, estem davant un supòsit d’abstenció. I que, de 
conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local i l’article 23 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic 
del Sector Públic, el Sr. Daniel Cornellà Detrell ha d’abstenir-se de participar en la 
deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament Orgànic 
Municipal, el Sr. Cornellà abandona la Sala virtual mentre es discuteix i es vota la 
proposta d'acord. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Coordinadora de Festes de Celrà ha organitzat una sèrie d’activitats 
culturals i festives durant els dies de nadal de 2020-2021, ja que degut a la crisi sanitària 
generada per la pandèmia per la covid-19 no han pogut celebrar la Festa Major de Celrà.  



 

  
 

 

La Coordinadora de Festes ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i altres 
entitats del municipi per proposar activitats diverses al llarg dels dies de nadal.  
 
En concret s’han organitzat les activitats següents: 
 
1. Concurs de decoració de balcons i finestres: destinat al veïnat de Celrà, per decorar 
el balcó o finestra amb motius nadalencs. El concurs serà del 21 de desembre al 6 de gener 
i hi ha tres categories de premis: Primer premi de 300 € / Segon premi: 200 € / Tercer 
premi: 100 € per gastar als comerços del municipi.  
 
2. Concurs de diorames de temàtica nadal/hivern: destinat al veïnat de Celrà, on qui 
vulgui es pot apuntar a participar al concurs de diorames, que s’hauran d’exposar del 21 de 
desembre al 6 de gener a diversos locals i cases de Celrà.  S’han creat diferents categories, 
amb dos premis cadascuna:  
 - Infantil (fins 12 anys): 1r premi de 100 € / 2n premi de 50 € 
 - Juvenil (de 12 a 16 anys): 1r premi de 100 € / 2n premi de 50 € 
Tots els premis són per gastar a comerços del municipi.  
 
3. Visita de la patgessa reial: per cinquè any consecutiu s’organitza la visita de la 
patgessa  reial. Aquest any, degut a les restriccions en les mesures de seguretat, s’ha 
organitzat en dos dies. Això suposa un augment del pressupost ja que s’han de contractar 
actors i un major grau d’infraestructura. 

 
Les activitats estan organitzades entre el 21 de desembre de 2020 i el 6 de gener de 2021.  
 
2. En data 26 de novembre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006773, 
l’Associació Coordinadora de Festes de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per 
tal d’ajudar a sufragar la despesa derivada de les activitats festives i populars que s’han 
organitzat durant els dies de nadal del 2020-2021.  
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 7 de desembre de 2020. 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514//2019, de 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 municipal aprova, per unanimitat dels quatre membres 
presents dels cinc que legalment la constitueixen, l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Coordinadora de Festes de Celrà, 
CIF G55130413, adreça Carretera de Juià, 48, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a 
efectes de notificacions  (…),  en els termes que tot seguit s’indiquen: 
 



 

  
 

 

• Una subvenció per import de 3.000,00 euros destinada a sufragar part de la 
despesa derivada de l’organització de diverses activitats de nadal.  

 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE FESTES DE CELRÀ PER A LA 
REALITZACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS DURANT EL NADAL 2020-2021  
 
A Celrà a xx de desembre de 2020 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Josep Bartis Fàbrega, com a Alcalde accidental de l’Ajuntament 
de Celrà, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò 
establerts en els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. (…), amb DNI  (…) com a representant de l’Associació 
Coordinadora de Festes de Celrà, amb CIF G55130413 i domicili fiscal a Carretera 
de Juià, 48. 17460 Celrà.  
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. L’Associació Coordinadora de Festes de Celrà ha organitzat una sèrie d’activitats 
culturals i festives durant els dies de nadal de 2020-2021, ja que degut a la crisi 
sanitària generada per la pandèmia per la covid-19 no han pogut celebrar la Festa 
Major de Celrà.  
La Coordinadora de Festes ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i 
altres entitats del municipi per proposar activitats diverses al llarg dels dies de 
nadal.  
 
En concret s’han organitzat les activitats següents: 
 
1. Concurs de decoració de balcons i finestres: destinat al veïnat de Celrà, per 
decorar el balcó o finestra amb motius nadalencs. El concurs serà del 21 de 
desembre al 6 de gener i hi ha tres categories de premis: Primer premi de 300 € / 
Segon premi: 200 € / Tercer premi: 100 € per gastar als comerços del municipi.  
 
2. Concurs de diorames de temàtica nadal/hivern: destinat al veïnat de Celrà, 
on qui vulgui es pot apuntar a participar al concurs de diorames, que s’hauran 
d’exposar del 21 de desembre al 6 de gener a diversos locals i cases de Celrà.  
S’han creat diferents categories, amb dos premis cadascuna:  
 - Infantil (fins 12 anys): 1r premi de 100 € / 2n premi de 50 € 
 - Juvenil (de 12 a 16 anys): 1r premi de 100 € / 2n premi de 50 € 
Tots els premis són per gastar a comerços del municipi.  
 
3. Visita de la patgessa reial: per cinquè any consecutiu s’organitza la visita de 
la patgessa  reial. Aquest any, degut a les restriccions en les mesures de seguretat, 
s’ha organitzat en dos dies. Això suposa un augment del pressupost ja que s’han de 
contractar actors i un major grau d’infraestructura. 

 



 

  
 

 

Les activitats estan organitzades entre el 21 de desembre de 2020 i el 6 de gener 
de 2021.  

 
 

2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars de nadal, contribuint en les 
despeses d’organització i realització de les activitats, necessari per al 
desenvolupament de la seva tasca.  

 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

9. Objecte  
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’organització i desenvolupament de diverses activitats següents durant els dies de 
nadal: 
 
1. Concurs de decoració de balcons i finestres: destinat al veïnat de Celrà, per 
decorar el balcó o finestra amb motius nadalencs. El concurs serà del 21 de 
desembre al 6 de gener i hi ha tres categories de premis: Primer premi de 300 € / 
Segon premi: 200 € / Tercer premi: 100 € per gastar als comerços del municipi.  
 
2. Concurs de diorames de temàtica nadal/hivern: destinat al veïnat de Celrà, 
on qui vulgui es pot apuntar a participar al concurs de diorames, que s’hauran 
d’exposar del 21 de desembre al 6 de gener a diversos locals i cases de Celrà.  
S’han creat diferents categories, amb dos premis cadascuna:  
 - Infantil (fins 12 anys): 1r premi de 100 € / 2n premi de 50 € 
 - Juvenil (de 12 a 16 anys): 1r premi de 100 € / 2n premi de 50 € 
Tots els premis són per gastar a comerços del municipi.  
 
3. Visita de la patgessa reial: per cinquè any consecutiu s’organitza la visita de 
la patgessa  reial. Aquest any, degut a les restriccions en les mesures de seguretat, 
s’ha organitzat en dos dies. Això suposa un augment del pressupost ja que s’han de 
contractar actors i un major grau d’infraestructura. 

 
Les activitats estan organitzades entre el 21 de desembre de 2020 i el 6 de gener 
de 2021.  

 
10. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 

 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de 
l’organització i desenvolupament de les activitats, concretament despeses de 
premis dels concursos, material i contractació d’actors i actrius per la visita de la 
patgessa reial. Aquestes activitats estan previstes entre el 21 de desembre de 2020 
i el 6 de gener de 2021.  
11. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Coordinadora de Festes de Celrà, 
amb un import de 3.000 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de 
l’organització de diverses activitats durant els dies de nadal.  
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 100% de l’import concedit mitjançant transferència 
bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  
12. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de març 
de 2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre 
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a 



 

  
 

 

l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així 
com una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus 
objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres 
documents de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació 
documental de la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la 
Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits per al projecte, corresponent a 3.000 euros. En el supòsit que no es 
justifiquin aquests imports, la subvenció atorgada es reduirà en la proporció 
corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament 
i, si escau, al reintegrament corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que 
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A 
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària 
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de 
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 
13. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini 
atorgat a l’efecte. 

 
2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals 

es concedeixen.  
 

3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 

 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 

electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 

 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 

a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les 
subvencions concedides. 

 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 

d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 



 

  
 

 

reintegrament de les subvencions concedides. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de 
concessió i en aquest conveni. 

 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 

conveni regulador. 
 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 

 
14. Protecció de dades 

 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i a qualsevol altra normativa de futur en el termini de vigència 
del conveni.  
 
15. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 

2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per 
les quals es concedeixen. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la 

normativa aplicable. 
 
16. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a 
la normativa següent: 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
 

13. Resolució de conflictes 
 

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del 
present conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós 
administrativa referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

 
 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.  
 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2020: 30338048000 “Entitats organitzadores de festes-Major 
i Petita” 
 



 

  
 

 

Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
14.0.- Atorgament de subvencions a favor de diversos projectes de cooperació 
(exp. X377/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Fons Català de Cooperació presenta tres projectes que requereixen suport urgent per 
tractar-se d’ajuts d’emergència humanitària:  
 
1. La crisi generada per l’incendi del Camp de Mòria a Grècia és molt complexa i s’hi ha 
sumat la voluntat del govern grec i de la UE per construir un nou camp de detenció tancat, 
totalment contrari a les polítiques vigents d’asil.  
 
Aquesta darrera crisi ha posat en agenda la situació d’extrema vulnerabilitat de les 
persones atrapades a les illes gregues, concretament a Lesbos.  
Per tal de donar una resposta oportuna i tan efectiva com sigui possible per pal·liar el 
patiment de les persones atrapades a Lesbos, des del Fons Català estan en contacte directe 
amb l’entitat que està executant els projectes de suport a la població refugiada a l’Illa de 
Lesbos des del 2016. L’entitat catalana és La Garriga SC i l’entitat grega és el Legal Centre 
Lesbos que estan executant el projecte vinculat al Món Local Refugi (Fitxa del projecte 
número P3082)  
 
▪ P3082. Assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització política 
cap a persones refugiades en situació irregular encallades a l’illa de Lesbos.  
Aquest projecte s’està adaptant per donar resposta a la darrera crisi generada en un 
context de pandèmia Covid-19 i de vulneració flagrant dels drets humans de les persones 
atrapades a l’illa de Lesbos des del març de 2016, després de l’acord entre Turquia i la UE.  
El projecte demana l’aportació de l’Ajuntament de Celrà, entre d’altres per poder donar 
resposta a l’emergència aguda que es viu a Lesbos. Cal denunciar i exigir la reubicació 
urgent i una acollida digna. Des del Legal Centre Lesvos es contribueix a defensar el dret 
d’asil de les persones atrapades al camp de Mòria, que esperen respostes del Govern grec 
que, moltes vegades, arriben a través de cartes de deportació (des del Legal Centre donen 
cobertura jurídica per aturar-les).  
 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a donar suport a aquest projecte, amb una aportació 
econòmica de 2.800 euros. 
 
2. Hi ha la necessitat de distribució d’ajut urgent a l’entitat Acció Solidària i Logística, que 
treballa a la ruta dels Balcans (Fitxa del projecte número P3451), donant suport urgent a la 
població refugiada que cerca protecció internacional.  
 
. P3451. Nòmades hotline: Teixint justícia i dignitat a la ruta migratòria dels 
Balcans 
La zona geogràfica que abarca és Bòsnia Herzegovina, Velika Kladusa i Bihac i Sèrbia: Sid. 
En el marc d'aquesta intervenció humanitària i de denúncia, s'ha activat una línia de 
contacte permanent, anomenada Nòmades Hotline, que opera anàlogament al servei 
d'emergències 112, per facilitar la comunicació entre les persones amb necessitat de suport 
i els equips en el terreny. D'aquesta manera, són identificades les necessitats específiques 
personals o de grups, i s'intervé de forma integral, amb tres equips diferenciats pel que fa 
a perfil, objectiu i metodologia. 



 

  
 

 

L'objectiu de la intervenció és reconèixer les persones migrants com a subjectes de dret i 
intervenir per promoure la justícia i la dignitat que els són denegades durant els seus 
processos migratoris, fent-ho a través de la creació de xarxes personals que permetin 
connectar les persones refugiades amb la comunitat d'acollida, de manera que el suport no 
sigui només material sinó també psicològic. 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a donar suport a aquest projecte, amb una aportació 
econòmica de 2.800 euros. 
 
3. A la zona del Kurdistan, KRI Sulaymania, Sud d'Iraq hi ha camps de persones refugiades 
que necessiten urgentment ajuda pel següent projecte: 
 
▪ P3446. Suport per un centre comunitari polivalent, per incrementar oportunitats 
dignes per a la població refugiada kurda al Camp d’Arfat. 
La crisi de refugiats de Síria continua activa amb més de 253.000 dones, homes i infants 
sirians que encara viuen a l'Iraq, tant als campaments com a les zones urbanes. Una greu 
crisi econòmica ha afectat els últims anys KRI. Fins al 2012, la regió tenia una de les taxes 
d'atur més baixes de tota la zona del Pròxim Orient, en comparació amb les altres regions 
de l'Iraq. La crisi ha fet caure aquesta situació constant. El desequilibri demogràfic de més 
del 65% causat per l'arribada de persones desplaçades internament i refugiats sirians, una 
disminució dramàtica del preu del petroli i la protecció del conflicte contra el Daesh a la 
línia de la frontera, han estat factors que van provocar un augment de la taxa d'atur 
especialment per a dones i joves, pel col·lapse dels serveis públics i la fugida de grans 
empreses internacionals de les zones més vulnerables. 
En aquest context, el projecte vol contribuir a l'estabilització de les persones refugiades 
kurdes que fugen de Síria i estan refugiades al Camp d'Arbat, mitjançant la potenciació 
social i econòmica de la comunitat allotjada al camp, la millora de l'eficàcia de l'educació no 
formal per a joves refugiats-des i l'enfortiment d'oportunitats de mitjans de vida a través 
d'activitats productives com és el taller de costura gestionat per dones refugiades i 
formació vocacional per a joves en matèria de ràdio comunitària. 
 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir a donar suport a aquest projecte, amb una aportació 
econòmica de 2.742,54 euros. 
 
En total, la col·laboració en aquests tres projectes a través del Fons Català de Cooperació, 
suposa una aportació econòmica de 8.342,54 euros. 
 
2. S’ha emès informe de conformitat per part de la intervenció municipal, tal com consta en 
l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovar per Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 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 municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
 Primer. Atorgar una subvenció per import de 8.342,54 euros a favor del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb NIF G17125832 i domicili a Rambla santa Mònica 10, 



 

  
 

 

4t 08002 de Barcelona i adreça electrònica a efectes de notificacions (…) amb la finalitat de 
contribuir als projectes 3082, 3451 i 3446. 

▪ P3082. Assessorament, suport legal i acompanyament per la mobilització política 
cap a persones refugiades en situació irregular encallades a l’illa de Lesbos.  
. P3451. Nòmades hotline: Teixint justícia i dignitat a la ruta migratòria dels 
Balcans 
▪ P3446. Suport per un centre comunitari polivalent, per incrementar oportunitats 
dignes per a la població refugiada kurda al Camp d’Arfat. 

 
Segon. Aquestes despeses aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30 9250 
46600 “Fons de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2020. 
 
Tercer. Aquestes subvencions estan condicionades a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de 
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat 
subvencionada. A més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme 
durant l’any objecte de subvenció. 
 
Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment 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. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
15.- Concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes al casc antic 
(x230/20). 
 
La Secretària de la Corporació, Sra. Meritxell Vargas Sardà, informa als presents que atès 
que el Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament, està relacionat per vincle 
matrimonial amb una de les persones interessades en aquest procediment, estem davant 
un supòsit d’abstenció. I que, de conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 23 de la Llei 
40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, el Sr. Daniel Cornellà Detrell 
ha d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament Orgànic 
Municipal, el Sr. Cornellà abandona la Sala virtual mentre es discuteix i es vota la 
proposta d'acord. 
 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària del dia 20 de març de 2020 es van aprovar les bases reguladores per a 

l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. Acord fet públic en 
el BOP de Girona núm. 108, de 5 de juny de 2020, i en el DOGC número 8.149, de 8 de 
juny de 2020, al tauler d’anuncis municipal e-tauler de la pàgina web de la corporació.   

 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions 
durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. Publicant-se el text 
íntegre de les bases en el BOP de Girona número 138, de 20 de juliol.   
 



 

  
 

 

2. En data 21 de juliol de 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va aprovar la 
convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió d’ajuts per 
rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. La despesa màxima prevista en aquesta 
convocatòria per a la concessió d’ajuts és de 3.800 euros. Extracte de la convocatòria fet 
públic en el BOP de Girona número 147, de 31 de juliol de 2020 i en el e-tauler de la 
Corporació. 

 
3.- Han presentat sol·licitud: 
 

Nom Núm. Registre entrada Data Registre entrada 
Comunitat Veïns Plaça 
Catalunya 5 

E2020004276 05/08/2020 

M.T.P.C. E2020004838 14/09/2020 
A.B.B. E2020006194 02/11/2020 

 
4.- La comissió tècnica de valoració ha emès una proposta d’atorgament dels per a la 
rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà, d’acord amb els criteris que consten en els 
articles 9 i 11 de les bases reguladores. 
 
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 i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
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. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat, dels quatre membres presents 
dels cinc que legalment la constitueixen, l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Atorgar els següents ajuts per a la rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà, i 
aprovar-ne la autorització i disposició: 
 

Data 
Registre 
entrada 

NIF/NIE Nom sol·licitant Ubicació immoble Import 
ajut 

05/08/2020 
H-17316720 

Comunitat de Veïns Plaça 
Catalunya 5 (6 

habitatges) 
Plaça Catalunya, 5 2.520,00 € 

14/09/2020 ***1946** M.T.P.C. Carrer Major, 19 500,00 € 
02/11/2020 ***6285** A.B.B. Plaça Cors_Guinard, 3 500,00 € 
 
Segon. Els ajuts s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita dels 
tècnics municipals, que emetran un informe al respecte, de conformitat amb l’article 14 de les 
bases reguladores.  
 
Tercer. El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la documentació. 
 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 ‘Subvencions 
rehabilitació de façanes’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2020. 
 



 

  
 

 

Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació. 
 
Setè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 
16.- Retribucions complementàries (exp. X16/2020) 

 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 4 hores i 30 
minuts durant el mes de novembre de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior, en la que es 
proposa el pagament de 116,78 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en 
l'expedient. 
 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total d’11 hores 
durant el mes de novembre de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior, en la que es  proposa 
el pagament de 276,21 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 3 hores i 45 
minuts durant el mes de novembre de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior en la que es  
proposa el pagament de 94,16 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en 
l'expedient. 
 
Les Sres. (…) i (…) han efectuat el repartiment del llibret de promoció dels comerços de 
Celrà i de les activitats de Nadal 2020, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest 
servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, segons queda acreditat en 
l’informe del tècnic de promoció econòmica, el qual consta en l’expedient, en la que es  
proposa el pagament de 250,00€ en concepte de gratificacions pel repartiment realitzat, 
125,00 euros a cadascuna de les treballadores que els van realitzar.  
 
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 l’adopció 
del següent   
 

A C O R D 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
116,78 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de desembre de 2020.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
276,21 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de desembre de 2020.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
94,16 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de desembre de 2020.  
 



 

  
 

 

Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
125,00 euros, a favor de la Sra. (…), en concepte de gratificacions, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2020. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
125,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de gener 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. 

 
 
17.- Aprovació d’una borsa de treball urgent d’educadors/es de les escoles 
bressol municipals (exp. X1169/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà crear una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
2. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur 
a terme, el qual consta en l’expedient, juntament amb les bases del procés selectiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2018, prorrogat per als anys 2019 i 2020, el Reial Decret-Llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, articles 88 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal 
al servei dels ens locals, Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública i el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de 
Celrà; 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria pública que ha de regir el procediment per a la 
creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de les 
escoles bressol municipals. 
 
Segon. Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC, en el tauler d’anuncis 
de la corporació i a l’etauler.  

 
 
 



 

  
 

 

18.- Retribucions complementàries: aprovació de complement de productivitat i 
gratificacions (exp. 1175/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que es voluntat de l’Ajuntament procedir a distribuir un complement de productivitat 
de caràcter únic i no consolidable, vinculat a la  reducció de l'absentisme del personal al 
servei de l'Ajuntament, que per tant, es calcula en base  als  dies efectivament treballats 
dins del període comprés entre el 1 de novembre de 2019 i 31 d’octubre de 2020, amb la 
condició d’haver-hi vincle durant aquest període i romandré d’alta com a treballador/a 
municipal en el moment d’adopció del present acord.  
 
Alhora, s’ha fet proposta per part del regidor de règim intern d’aprovació de gratificacions 
vinculades a especial dedicació relacionades amb la situació de la COVID 19, pel que fa  a 
uns determinats treballadors i treballadores municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L'article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que el complement de productivitat està 
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa 
amb què el funcionari exerceix la seva feina. I en els mateixos termes es pronuncia l'article 
103.c del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública.  
 
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 
 

A C O R D 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
l’import total de 59.561,45 euros, amb càrrec a la nòmina de desembre, en concepte de 
complement de productivitat amb l'objectiu de reduir l’absentisme laboral, pels dies 
efectivament treballats, a favor del personal i quanties que es relaciona a la proposta i a 
l’annex que consta a l’expedient, amb el següent detall: 
 

TECNICA PROMOCIO ECONOMICA 1100,00 
PEÓ MANTENIMENT EDAR 1100,00 
ARQUITECTE 528,00 
ENCARREGADA DE L'EGAR 742,50 
VIGILANT MUNICIPAL 637,16 
AUX. ADMINISTRATIVA 1100,00 
AJUDANT CONSERGE 533,77 
AUX. ADMINISTRATIVA 671,22 
AUX. ADMINISTRATIVA 93,17 
NOTIFICADOR 1100,00 
PROFESSORA ESCOLA DANSA 935,00 
NETEJADORA 1024,86 
ADMINISTRATIVA 868,58 
AUX. ADMINISTRATIVA 204,37 



 

  
 

 

AUX. ADMINISTRATIVA 464,85 
AUX. ADMINISTRATIVA 183,33 
DIRECTORA 1100,00 
CONSERGE 962,50 
EDUCADORA 1084,97 
PEO MANTENIMENT 1096,99 
EDUCADORA 1100,00 
NETEJADORA 1018,85 
EDUCADORA 1100,00 
ADMINISTRATIVA 1100,00 
AUX. ADMIN. ATENCIO CIUTADANIA 1075,96 
TECNICA AUXILIAR DE CULTURA 1100,00 
PALETA 1081,97 
CONSERGE 1090,98 
NETEJADORA 522,95 
TEC. AUX. BIBLIOTECA 1075,96 
EDUCADORA 211,18 
EDUCADORA 130,16 
AUX ADM. ATENCIO CIUTADANIA 1100,00 
TÈCNICA AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1100,00 
AJUDANT ORDENANÇA 769,40 
NETEJADORA 724,32 
NETEJADORA 153,28 
TÈCNICA RECAPTACIÓ 1100,00 
TEC. AUX. NOVES TECNOLOGIES 1100,00 
NETEJADOR 1100,00 
OFICIAL MAQUINISTA-TRACTORISTA 1100,00 
EDUCADORA 1063,93 
EDUCADORA 699,27 
EDUCADORA - GRUP A2 NIVELL 18 1100,00 
OPERÀRIA 651,43 
OPERÀRIA 333,61 
PEÓ MANTENIMENT 1006,83 
TEC. AUX. ESPORTS 1100,00 
EDUCADORA 510,93 
EDUCADORA 39,07 
EDUCADORA 982,79 
CONSERGE EQUIPAMENTS 962,50 
TÈCNICA D'EDUCACIÓ 1100,00 
ADMINISTRATIVA SERVEIS ECONOMI 1100,00 
CONSERGE 300,55 
EDUCADORA 92,17 
TEC. AUX. MEDI AMBIENT 1100,00 
ADMINISTRATIVA 1100,00 
OPERARI 120,22 
OPERARI 69,13 
OPERARI 513,93 
ADMINISTRATIVA SER.TE 733,33 
TECNICA JOVENTUT 880,00 



 

  
 

 

NETEJADORA 724,32 
EDUCADORA 1090,98 
CONSERGE 519,95 
PEÓ DE MANTENIMENT 1100,00 
TEC PROM ECONOM 1100,00 
PEÓ MANTENIMENT 1075,96 
CAP SERVEIS MANTENIMENT 1100,00 
VIGILANT MUNICIPAL 1100,00 
EDUCADORA 725,32 
DIRECTORA-EDUCADORA 1078,96 

 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
l’import total de 8.200,00 euros, amb càrrec a la nòmina de desembre, en concepte 
gratificacions per especial dedicació relacionada amb la COVID-19 del personal i quanties 
que es relaciona a la proposta i l’annex que consta a l’expedient, amb el següent detall: 
 
 

PEÓ MANTENIMENT EDAR 500,00 
VIGILANT MUNICIPAL 500,00 
AUX. ADMINISTRATIVA 500,00 
NETEJADORA 400,00 
PEO MANTENIMENT 500,00 
AUX. ADMIN. ATENCIO CIUTADANIA 500,00 
PALETA 500,00 
AUX ADM. ATENCIO CIUTADANIA 300,00 
TEC. AUX. NOVES TECNOLOGIES 300,00 
NETEJADOR 500,00 
OFICIAL MAQUINISTA-TRACTORISTA 500,00 
PEÓ MANTENIMENT 500,00 
TÈCNICA D'EDUCACIÓ 300,00 
NETEJADORA 400,00 
PEÓ DE MANTENIMENT 500,00 
PEÓ MANTENIMENT 500,00 
CAP SERVEIS MANTENIMENT 500,00 
VIGILANT MUNICIPAL 500,00 

 
 
Tercer.- Imputar la despesa a les corresponents aplicacions pressupostàries del Capítol I 
del pressupost de l’any 2020 de la Corporació.  
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.  

 
 
19.0.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a la licitació del contracte del servei de manteniment de 
les instal·lacions dels edificis municipals i dels espais públics de l’Ajuntament de Celrà 
(exp. X936/2020). 

 



 

  
 

 

L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de 
manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals i dels espais públics de 
l’Ajuntament de Celrà, expedient de contractació incoat mitjançant Decret d’alcaldia 
790/2020, de 26 d’octubre.  
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient l’informe de necessitat del contracte, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i 
amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei de manteniment 
preventiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals i les instal·lacions de reg, 
aigua o electricitat a places i parcs públics de Celrà, amb un pressupost base de licitació de 
28.771,20 Euros anuals, IVA exclòs (34.813,15 Euros anuals, IVA inclòs) i amb una 
durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga per un any mes. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació per a la contractació del 
servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals i dels espais públics de 
l’Ajuntament de Celrà, mitjançant procediment obert simplificat i amb assenyalament de 
diversos criteris d’adjudicació. 
 



 

  
 

 

Tercer Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini 
de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2021 a 2022, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
34.813,15 Euros anuals, IVA inclòs, equivalent a una anualitat, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries que s’indiquen a continuació a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2021 i les que correspongui de l’any 2022, i si s’escau 2023: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació. 
 Sra. Meritxell Vargas Sardà, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sr. Jordi Güell Camps, enginyer municipal. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica 
 
 
21.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
19:39 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 

g  p
11 9200 21200 Conservació dependències municipals.
14 2410 21200 Conservació i manteniment edifici Promoció Econòmica
30 3330 21200 Conservació i manteniment edificis locals culturals
30 3331 21200 Manteniment Ateneu
30 3334 21200 Conservació i manteniment  local C/ St. Fèlix
30 3380 22609 Festes populars i altres esdeveniments
40 3421 21200 Conservació poliesportius municipals.
50 3371 21200 Conservació i manteniment locals joventut
70 2310 21200 Conservació escoles velles
74 3372 21200 Conservació casal d'avis Can Ponac
76 3231 21200 Conservació i manteniment d'edificis escola Aulet
76 3232 21200 Conservació i manteniment d'edificis escola Falgueres
76 3233 21200 Conservació Escola Bressol Trapelles
76 3234 21200 Conservació Escola Bressol Gíinjols
77 3260 21200 Conservació escola de dansa
80 1500 21200 Conservació i manteniment d'edificis brigada.
80 1640 21200 Conservació cementiri municipal.
80 1650 21000 Conservació xarxa enllumenat públic
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