
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 11/2021  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 15 de juny de 2021 
Horari: de 17:00 hores a 17:18 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 15 de juny de 2021, 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. David Planas Lladó, 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 juny de 2021. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 1 de 
juny de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2.- Denegació de llicència de parcel·lació de la zona afectada de vialitat i 
d'espais lliures de dues finques registrals. Exp. x641/21 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 30 d’abril de 2021, registre d’entrada 2868, la Sra. (...) sol·licita llicència de 
segregació de la zona afectada de vialitat i d’espais lliures de dues finques registrals. 
 

2. En data 28 de maig de 2021, emet informe desfavorable l’arquitecta municipal, el qual es 



 

  
 

 

transcriu íntegrament a continuació: 
 

“(...) 
 
A. PARCEL·LA 
 
Segons el projecte amb el qual es va atorgar la llicència de construcció dels dos 
habitatges (Exp. X2018000694) es tractava d’una sola parcel·la situada al carrer 
Cabanya número 2. La parcel·la de 2.375,00 m2 segons documentació de projecte. 
Es correspon amb les parcel·les cadastrals (....). 
 
Amb la documentació aportada ara, es pot veure que es tracta de dues finques 
registrals, la finca 396 i la finca 399, i que els habitatges s’han construït a sobre del 
límit entre les dues finques. 
 
Les finques 396 i 399 tenen una afectació de sistema d’Espais Lliures (clau A) a la 
seva part oest de 39,80 m2. 
 
La finca 396 té una afectació de sistema Viari (clau V) a la seva part nord de 67,75 
m2. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 
• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat 
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de 
novembre de 1998. 
• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 27 de juliol de 2006. 
• Modificació número 11 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 15 de juliol de 2009. 
 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl Urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona 2c – Zona d’eixample Urbà  
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació presentada corresponent a plànol adjunt a la sol·licitud la 
parcel·la objecte de la construcció dels dos habitatges i que ha de formalitzar una 
cessió de vialitat i una altra d’espais lliures està formada per dues finques 
registrals, la 396 i la 399. 
 
Abans de formalitzar les cessions pertinents caldrà procedir a l’agrupació de les 
dues finques registrals 396 i 399, i posteriorment a la cessió obligatòria i gratuïta 
l’afectació de sistema d’Espais Lliures (clau A) de 39,80 m2, i de l’afectació de 
sistema Viari (clau V) a la seva part nord de 67,75 m2. 
 
Al tractar-se d’una cessió obligatòria de planejament no caldrà segregació prèvia. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S'informa que la segregació demanada no és el procediment correcte. Al tractar-se 
de dues finques registrals caldrà procedir a l’agrupació de les dues finques 
registrals 396 i 399, i posteriorment a la cessió obligatòria i gratuïta l’afectació de 
sistema d’Espais Lliures (clau A) de 39,80 m2, i de l’afectació de sistema Viari (clau 
V) a la seva part nord de 67,75 m2. 
 



 

  
 

 

Al tractar-se d’una cessió obligatòria de planejament no caldrà segregació prèvia. 
 
És el que s'informa els efectes oportuns.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
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 
323/2021 de 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció 
del següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Denegar a la Sra. (...) amb DNI núm. ***1230** llicència de parcel·lació de la 
zona afectada de vialitat i d’espais lliures de dues finques registrals (finques resgistrals 
396 i 399), de conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Sra. (...). 

 
 
3.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de casal artístic. Exp. 
x434/19 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2019, es va 
adjudicar els diferents lots del contracte del servei del casal artístic a favor dels 
adjudicataris següents: 
 

Licitador Lot 
Yevdokym Perevalskyi 2.- Dibuix i pintura 
Montserrat Seró Miró 5.- Ceràmica 
Rosa Ríos Llorens 3.- Restauració 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 4.- Fotografia 
Cocu associació cultural 6.- Escultura 
  
La durada del contracte es va fixar per a 2 anys des del dia 25 de juny de 2019. El 
contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) 
anys. 
 
2. Els adjudicataris dels lots indicats han sol·licitat la pròrroga del contracte per al 
casal artístic 2021.  
  
3. La tècnica de cultura ha emès informe favorable a la pròrroga del contracte. 
 
4. La secretària de la corporació ha emès informe relatiu a la pròrroga.  
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del 
contracte serà de 2 anys, concretament des del dia 25 de juny de 2019. El 
contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys. La pròrroga 
serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.” 
 
Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 5 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte administratiu. 
 
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 323/2021, de data 30 de març, que va ser publicada al BOP de 
Girona de data 14 d’abril de 2021. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar el contracte del servei de casal artístic d’estiu pel termini d’un 
any corresponent a  2021, de conformitat amb els contractes formalitzats en els 
següents termes: 
 

contractista Lot CIF/NIF 
Yevdokym Perevalskyi 2.- Dibuix i pintura ****7323* 
Montserrat Seró Miró 5.- Ceràmica       ***4122** 
Rosa Ríos Llorens 3.- Restauració ***2837** 
Iconna comunicació audiovisual, S.L. 4.- Fotografia B55131999 
Cocu associació cultural 6.- Escultura G55074629 
 
 
Segon. Notificar aquest acord als adjudicataris dels Lots d’aquest contracte.   
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
corporació. 

 
 
4.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis: redacció de l'avantprojecte de 
reforma de la Plaça del mercat. Exp. x405/21 
 

L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei 
consistent en la redacció de l’avantprojecte de projecte d’urbanització de l’arranjament de 
la plaça del mercat de Celrà. 
 
Es va convidar a tres tècnics per a què presentessin la seva oferta per a la realització 
d’aquest servei (registres de sortida municipal S202101509, S2021001510 i S202101511), 
dels quals tres han presentat oferta: Matèrica Estudi d’Arquitectura (Isaac Mayor Molina) 
per un import de 2.495,00 euros, IVA exclòs (3.018,95 euros, IVA inclòs), Un dos 
Arquitectura Cooperativa per un import de 2.862,60 euros, IVA exclòs (3.463,75 euros, IVA 
inclòs) i Sr. Albert Jané Planelles per import de 1.900,00 euros, IVA exclòs (2.299,00 
euros, IVA inclòs). 



 

  
 

 

 
En data 10 de Juny de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Albert Jané Planelles, 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. 
 
3.- L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 15.000 euros, sens 
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 necessita 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. 
 
4. 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 
323/2021, de data 30 de març. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor del Sr. Albert Jané Planelles, amb DNI núm. ***2881**, amb 
domicili al carrer (...), el contracte menor de serveis per a la redacció de l’avantprojecte de 
projecte d’urbanització de l’arranjament de la plaça del mercat de Celrà, per import de 
1.900,00 euros IVA exclòs (2.299,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
econòmica presentada. 
  
Segon.  Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.500.64000 
`projectes tècnics´ i per vinculació jurídica del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2021. 
 
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’arquitecta municipal, que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 



 

  
 

 

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

 
5.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis:  disseny del centre 
d'interpretació. Exp. x596/21 
 

És necessari per aquesta Corporació la contractació del serveis consistent en la realització 
del disseny gràfic i originals  per a la producció i muntatge dels elements de retolació per al 
projecte d’exposició “La Fàbrica de Celrà, Història i Interpretació”. 
 
El Sr. Xavier Fontané Marcos ha presentat oferta per import de 5.030,00 euros, IVA exclòs 
(6.086,30 euros, IVA inclòs), quedant justificat a l’expedient la manca de petició d’altres 
ofertes, de conformitat amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost 
municipal 2021. 
 
En data 11 de Juny de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Xavier Fontané Marcos, 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. 
 
3.- L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 15.000 euros, sens 
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 necessita 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. 
 
4. 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 
323/2021, de data 30 de març. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de la Sra. Xavier Fontané Marcos, amb DNI núm. ***9374**, 
amb domicili (...), el contracte menor de serveis per a la realització del disseny gràfic i 
originals  per a la producció i muntatge dels elements de retolació per al projecte 
d’exposició “La Fàbrica de Celrà, Història i Interpretació”, per import de 5.030,00 euros IVA 
exclòs (6.086,30 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica presentada. 
  
Segon.  Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.500.64000 
`projectes tècnics´ del pressupost de la corporació per a l’exercici 2021. 
 
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, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
6.- Adjudicació contracte menor d'obres per reparació d'un tram de la xarxa 
d'enllumenat públic al C/ Ter. Exp. X769/2021. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 1 de juny de 2021 el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant l’obra a 
contractar i que és la reparació de la xarxa d’enllumenat públic al C/ Ter (tram del punt de 
llum 3N421 al 3N422) que va patir una avaria degut a unes obres realitzades per l’empresa 
Càrniques Celrà, SL. 
 
2. En data 19 de maig de 2021 es notifica a l’empresa Càrniques Celrà, SL la resolució 
adoptada per decret 502/2021 de data 14 de maig de 2021 on se la considera responsable 
dels danys produïts en el tram de la xarxa d’enllumenat públic que s’ha de reparar i se li 
requereix que en el termini màxim d’un mes faci efectiu l’ingrés de 4.490,14 € 
corresponents al cost total de l’obra a executar (Exp: X676/2021). 
 
3. Es va convidar a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
SA (SECE), que és l’encarregada del manteniment de la xarxa d’enllumenat públic del 
municipi, que ha presentat  la següent oferta:  3.710,86 € (IVA exclòs). 
 
4. En data 2 de juny de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SECE) i motivant la necessitat del contracte on es justifica que no s’altera 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació ni amb el 
fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 3 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 
323/2021, de data 30 de març, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de 
Girona en data 14 d’abril de 2021. 
 
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 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SECE), amb NIF A-08001182 i domicili a efectes de notificació a l’Av. 
Diagonal, 474 Esc. B Entl.2a -08006 Barcelona- , el contracte menor d’obres per  la 
reparació de la xarxa d’enllumenat públic al C/ Ter (tram del punt de llum 3N421 al 
3N422), per un import de 3.710,86 euros, IVA exclòs (4.490,14 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
  
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1650.21000  “Conservació xarxa enllumenat públic” del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis públics , que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
7.- Concessió d'una subvenció a favor de l'Institut de Celrà: premi als treballs 
de recerca - Curs 20-21. Exp. X797/21 
 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la catorzena edició dels Premis als Treballs 
de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà amb la 
finalitat fomentar la recerca de l’excel·lència, incentivar la imaginació, l’originalitat i la 
innovació i recompensar l’esforç de l’alumnat que ha realitzat un procés de qualitat amb un 
resultat excel·lent. 
 
2. El premi que concedeix l’Ajuntament consisteix en un viatge cultural amb totes les 
despeses pagades per a l’alumnat premiat i un/a professor/a acompanyant. 
 



 

  
 

 

3. En data 20 de maig de 2021 registre municipal d’entrada E2021003526 l’Institut de 
Celrà ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per tal de sufragar la despesa derivada de 
la realització del viatge. 
 
4. En data 7 de juny de 2021, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 
d’un import de 2.100 euros per tal de fer efectiu el premi sufragant la despesa derivada del 
viatge cultural que realitzaran el jovent guanyador i la persona acompanyant. 
 
5. Vist l’informe d’intervenció de data 8 de juny de 2021 
 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, de data 8 de juny 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 323/2021 de 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 2.100 euros a favor de l’Institut de 
Celrà amb CIF S6700009A i adreça electrònica a efectes de notificacions 
iesdecelra@xtec.cat, amb la finalitat sufragar la despesa derivada del viatge que farà 
l’alumnat premiat en el concurs de Treballs de Recerca de 2n de batxillerat del curs 2020-
2021 amb l’acompanyament d’un/a professor/a del centre. 
 
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’INSTITUT DE 
CELRÀ PER A FER EFECTIU EL PREMI ALS TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 2020-
2021 
 
A Celrà a xx de juny de 2021 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, 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. Laura Riera Casellas, com a directora de l’Institut de Celrà, amb CIF 
S6700009A, i domicili a Avda. Països Catalans s/n.  
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 



 

  
 

 

 
1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la catorzena edició dels Premis als Treballs 

de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà amb la 
finalitat fomentar la recerca de l’excel·lència, incentivar la imaginació, l’originalitat i la 
innovació i recompensar l’esforç de l’alumnat que ha realitzat un procés de qualitat amb 
un resultat excel·lent. 

 
2. El premi que concedeix l’Ajuntament consisteix en un viatge cultural amb totes les 

despeses pagades per l’alumnat premiat i un/a professor/a del centre acompanyant. El 
jurat d’enguany ja va consensuar els 4 treballs guanyadors. 

 
3. En data 20/05/2021 registre municipal d’entrada E2021003526 l’Institut de Celrà ha 

formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per tal de sufragar la despesa derivada del 
viatge que farà l’alumnat premiat amb l’acompanyament d’un/a professor/a del centre. 

 
4. En data 7 de juny de 2021, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 

d’un import de 2.100 euros per tal de fer efectiu el premi convocat i sufragar la despesa 
derivada del viatge cultural que realitzaran el jovent guanyador i la persona 
acompanyant. 

 
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 entre l’Ajuntament de 
Celrà i l’Institut de Celrà per tal de fer efectiu el Premi als Treballs de Recerca de l’alumnat 
de 2n de Batxillerat del centre educatiu per al curs 2020-2021. El premi es concreta en un 
viatge cultural per al jovent premiat i un/a professor/a acompanyant amb totes les 
despeses pagades: transport fins al destí, transport urbà de la ciutat visitada, dietes, 
entrades a museus o similars, etc. 

 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 

 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per la finalitat per a la 
qual està prevista, durant els dies que es realitzi el viatge, que es farà entre els mesos de 
juny i setembre de 2021, a decidir entre les persones que viatjaran. 

 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Institut de Celrà amb un import màxim de 2.100 
euros per tal de fer efectiu el premi als treballs de recerca que el propi consistori organitza.  
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció  s’entendrà acceptada i es procedirà al 
pagament del 80% del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent 
especificat per l’entitat perceptora.  
El segon pagament, corresponent al 20% restant, es realitzarà una vegada s’hagi justificat 
correctament la subvenció. 

 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Les despeses subvencionables són aquelles corresponents a la realització del viatge cultural 
que farà l’alumnat de l’Institut de Celrà guanyador dels premis i un/a professor/a del centre 
acompanyant.  
L’import de subvenció no superarà els 2.100 euros. Comptant amb aquest límit de 
pressupost, les persones premiades poden organitzar el viatge decidint per compte propi 
les dates, el destí i el nombre de dies del viatge. 
Les despeses subvencionables han de respondre als següents conceptes: 

- Serveis de l’agència de viatge que reserva el transport i l’allotjament, si s’escau. 
- Transport fins a la ciutat de destí si no es reserva mitjançant agència de viatges. 
- Allotjament a la ciutat de destí si no es reserva mitjançant agència de viatges. 



 

  
 

 

- Transports urbans o interurbans. 
- Dietes i begudes 
- Entrades a museus, equipaments, visites o activitats organitzades i similars. 
- Adquisició de productes higiènics o sanitaris en cas de necessitat, derivades de malaltia 

o accident, si s’escau i sempre que la persona adulta acompanyant ho consideri 
necessari i la despesa no quedi coberta per cap assegurança. 

 
Les despeses no subvencionables són les derivades de compra d’objectes personals o 
contractació de serveis per a us personal que no tinguin un objectiu cultural. 
L’Ajuntament de Celrà podrà valorar l’acceptació d’altres despeses no previstes en aquest 
apartat en cas que des del centre es justifiquessin degudament. 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 d’octubre 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/la secretari/ària de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada que indiqui l’import total que es justifica, 
així com una relació de les despeses efectuades.  
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de valor 
probatori equivalent de la despesa realitzada, sempre que sigui possible 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 2.100 euros, 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. 

 
5. 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. 
 

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 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. 
 
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. 
 
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: 
 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 80% de la 
subvenció concedida. 

• El segon pagament corresponent al 20% restant es realitzarà una vegada s’hagi justificat 
correctament la subvenció. 

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 76 3240 48000 
“Aportació IES. Treball de Recerca” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2021. 
 



 

  
 

 

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/des, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
8.- 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: 
 

8.1.- Aprovació de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats esportives -
temporada 2020-2021. Exp. 803/2021 

 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 
8.1.- Aprovació de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats esportives -
temporada 2020-2021. Exp. 803/2021 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats esportives (acord fet 
públic al BOP de Girona número 198, de 15 d’octubre de 2019, al DOGC número 7981, de 
15 d’octubre de 2019, a l’e-tauler des del dia 15 d’octubre fins al dia 14 de novembre de 
2019).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions 
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al 
BOP de Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 
 
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. 
 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova, per unanimitat dels 
cinc membres que legalment la constitueixen, l’adopció del següent 



 

  
 

 

ACORD  
 

Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions a favor d’entitats esportives, el text de la qual s’adjunta com a 
annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 12.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2021 següent: 40.3410.48900 
“Transferències entitats esportives”. 
 
Tercer.  Ordenar ordenar la publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i 
un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler de la 
corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, perquè si cal, i d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions que eventualment es 
puguin advertir en aquesta convocatòria. 
 
 
ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE 
CELRÀ. 
 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament 
de Celrà per a les entitats esportives sense ànim de lucre de Celrà per a la temporada 
2020-2021. 
 
La finalitat principal de les subvencions és ajudar als clubs i entitats esportives que 
treballen pel foment i la promoció de l’esport base, així com en l’àmbit general de l’esport, 
en l’organització d’ activitats esportives al municipi. 
 
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 8 d’octubre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 
 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 12.000,00 euros. 
 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 40.3410.48900 
“Transferències entitats esportives”.  
 

3. Termini de presentació de les sol·licituds 
 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 16 de juliol de 
2021. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament i degudament omplertes al Registre 
General de l’Ajuntament de Celrà.  
 



 

  
 

 

4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen 

les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució a les entitats beneficiaries de la 

subvenció. 
 

5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació. 
 

6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un 
extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler de la 
Corporació. 

  
 
9.- Comunicacions i informacions 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:18 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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