
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 1/2021  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 19 de gener de 2021 
Horari: de 17:00 hores a 17:37 hores 
Lloc: SESSIÓ VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 19 de gener de 2021, es reuneixen en sessió 
virtual mitjançant la plataforma Zoom, 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 assisteix com a oient la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora delegada amb dedicació 
específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
15 de desembre de 2020. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 15 de 
desembre de 2020, visible a la carpeta del regidor del gestor d’expedients, i s’aprova per 
unanimitat.  
 
2.- Aprovació del plec de condicions i convocatòria per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, de l’explotació del bar del centre cívic, ubicat al 
Centre Cultural la Fàbrica (exp. X914/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Centre Cívic la Fàbrica és el principal espai públic on es desenvolupen moltes de les  
activitats i successos culturals i socials del municipi. Havent presentat la renúncia el titular 
actual de la concessió administrativa per a l'explotació del bar del centre cívic, s'ha redactat 
un nou plec de condicions per a l'explotació del bar del Centre Cívic, ubicat en el Centre 



 

  
 

 

Cultural La Fàbrica i cal obrir la corresponent convocatòria per a la concessió de domini 
públic. 
 
2. Ha emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i l’article 9 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
Primer. Aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’explotació del bar del Centre Cívic, 
ubicat en el Centre Cultural La Fàbrica, mitjançant procediment obert. 
 
Segon. Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini 
de 20 dies naturals següents al de la publicació al perfil del contractant de la seu 
electrònica de la Corporació. Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant sobre digital 
en la plataforma del perfil del contractant. 

 
 
3.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a cobrir substitucions 
d'educadors/es d'escola bressol, per cobrir absències puntuals i urgents i 
mentre està en curs la convocatòria per a la creació d’una nova borsa de treball 
d’educadors/es (exp. X35/2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Es va convidar a TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SLU amb CIF (...) a 
presentar una oferta econòmica per al servei d’educadors/es d’Escola Bressol per tal de 
suplir personal del servei de les llars d’infants municipals i atendre els infants usuaris en 
cas de necessitat mentre no es disposi d’una borsa de treball activa i per cobrir absències 
puntuals i urgents. Es vol contractar un màxim d’hores a realitzar durant aquest curs 
escolar 2020-2021 que s’aniran prestant en funció de la necessitat real del servei i sota 
petició directa de l’equip directiu de l’escola bressol municipal de Celrà.  
 
2. L’empresa TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SLU va presentar una oferta 
econòmica per import de 4.500 euros (exempts d’IVA) corresponents a 180 hores de 
servei. 
 
3. En data 14 de gener de 2021, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 



 

  
 

 

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. 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. Adjudicar el contracte menor del servei d’educadors/es d’Escola Bressol per tal de 
suplir personal del servei de les llars d’infants municipals mentre no es disposi d’una borsa 
de treball activa i per cobrir absències puntuals i urgents, a favor de l’empresa TAKTIL 
CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SLU amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions (...) per un import total de 4.500 euros (exempts d’IVA) i un total de 180 
hores de servei. 
 
Segon. 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 que seran validats per la 
direcció de les Escoles Bressol Municipals. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostaries 
número 76.3233.22799 “Servei educadors/es EB Trapelles”  i 76.3234.22799 “Servei 
educadors/es EB Gínjols”. 
 
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, i la identitat de 
l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Yolanda Zamora  (Directora de 
les Escoles Bressol Municipals), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que la mateixa 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  
 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
4.- Retribucions complementàries (exp. X11/2021) 
 

El Sr. (...), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 2 hores i 30 
minuts durant el mes de desembre de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 
pagament de 64,88 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 desembre de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 
pagament de 94,16 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 2 hores i 30 
minuts durant el mes de desembre de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 
pagament de 62,78 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
Les Sres. (...) i (...) han efectuat el repartiment del calendari del servei Porta a porta 2021, 
havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva 
jornada de treball, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de cultura, el qual 
consta en l’expedient, proposant el pagament de 250,00€ en concepte de complement de 
productivitat pel repartiment realitzat, 125,00 euros a cadascuna de les treballadores que 
els van realitzar.  
 
La Sra. (...) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el 
mes de desembre de 2020, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 35,20 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual 
consta en l’expedient. 
 
El Sr. (...), tècnic auxiliar de biblioteca de la corporació, organitza i  dinamitza el Club de 
Lectura de Celrà, tasca que realitza un cop finalitzada la seva jornada de treball. Aquesta 
activitat es realitza l’últim divendres de cada mes, excepte el mes d’agost. L’activitat inclou 
les hores destinades a la lectura i preparació del llibre, i les dues hores de la pròpia 
activitat, que se celebra l’últim divendres de cada mes de 21 a 23 hores. 
Les trobades del club de lectura previstes per a l’any 2021 són les següents: 29 de gener, 
26 de febrer, 26 de març, 30 d’abril, 28 de maig, 25 de juny, 16 de juliol, (dates ja 
planificades) 24 de setembre, 22 d’octubre, 26 de novembre i 17 de desembre (dates 
provisionals).  
 
Per tal d'atendre les necessitats de control i supervisió del servei de recollida 
selectiva porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i 
caps de setmana de l'any 2021, cal destinar-hi personal de la brigada de serveis de 
l'Ajuntament de Celrà, concretament a càrrec dels Srs. (...). Aquestes activitats es 
desenvoluparan fora del seu horari laboral, raó per la qual es computaran com a 
hores extraordinàries. 
 
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 
64,88 euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de gener de 2021.  
 
Segon. 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 gener de 2021.  
 



 

  
 

 

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
62,78 euros, a favor del Sr. (...) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de gener de 2021.  
 
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 complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2021. 
 
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 complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2021. 
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 35,20 
euros, a favor de la Sra. (...) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2021. 
 
Setè. Autoritzar i disposar la despesa de 1.650 €, a raó de 150 €/sessió (des del mes de 
gener a juliol i de setembre a desembre de 2021) a favor del Sr. (...) en concepte de 
complement de productivitat per dur a terme la tasca de dinamitzador del club de lectura 
de Celrà. Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva 
realització de cada sessió.  
 
Vuitè. Autoritzar i disposar la despesa de 8.816,80€, en concepte d’hores extraordinàries 
per dur a terme les tasques de control i supervisió del servei de recollida selectiva porta a 
porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i caps de setmana de 
l'any 2021, concretament pels imports màxims següents a favor dels treballadors que 
s’indica a continuació: 

(...):   1.300,80€ 
(...):   1.754,40€ 
(...):   1.576,00€ 
(...):   1.279,20€ 
(...):  1.605,60€ 
(...):  1.300,80€ 

 
Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització 
de les tasques per part de cada treballador un cop finalitzat cada mes.  
 
Novè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2021 de la Corporació. 
 
Desè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
5.- Donació de compte de diverses resolucions d'alcaldia. 
 
S’ha donat compte a la Junta de Govern de les següents resolucions d’alcaldia: 
 

Nº de Decret Data Títol 
2021DECR000016  12/01/2021 CORRECCIO ERRADA - BASES BORSA EDUCADORES                                                                                                                                                                                                  
2021DECR000009  07/01/2021 CONTINUITAT CONTRACTE EMERGÈNCIA NETEJA                                                                                                                                                                                                    

2020DECR001040  31/12/2020 
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS                                                                                                                                                                                                                  

2020DECR001034  30/12/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES 
REPARACIO TEULADA AULET                                                                                                                                                                                                            

2020DECR001032  30/12/2020 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES ADEQUACIÓ 
TEULADES ESCOLES BRESSOL 



 

  
 

 

2020DECR001030  29/12/2020 
ATORGAMENT AJUTS REHABILITACIÓ FAÇANES 
CARRER SANT FELIU                                                                                                                                                                                                  

2020DECR001027  28/12/2020 
RECTIFICACIO D’IMPORT AJUT COMUNITAT VEÏNS 
PL CATALUNYA, 5                                                                                                                                                                                             

2020DECR001026  28/12/2020 ATORGAMENT AJUT FAÇANES CASC ANTIC: A.B.V. 
2020DECR001015  23/12/2020 CORRECCIÓ ERRADA – BASES VIGILANTS                                                                                                                                                                                   
 
 
6.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
7.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:37 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


