
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 19/2021 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 16 de novembre de 2021 
Horari: de 17:00 hores a 17:33 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 16 de novembre 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 2 de 
novembre de 2021. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 2 de novembre 
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Adjudicació  del contracte menor d’obres per a sistema de connexions als quadres 
elèctrics de l'EDAR i bombament per connectar grups electrògens. (Exp. 1333_2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor d’obres per a:  
Sistema de connexions als quadres elèctrics de l'EDAR i bombament per connectar grups 
electrògens 
 
2. A tal efecte, es va convidar a les tres empreses que consten a l’expedient per a què 
presentessin la seva oferta econòmica, sent les que l’han presentat les següents: 
 
 



 

  
 

 

Nom Data registre Número 
registre 

Import IVA exclòs 

INSTAL•LACIONS CELRÀ SL 08/11/2021 E2021007581 6.853,60€ 
MASALO INVEST SL 08/11/2021 E2021007607 7.384,00€ 

 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa INSTAL•LACIONS CELRÀ SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 
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. 
 
4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, 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, publicat 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. Adjudicar a favor de l’empresa INSTAL•LACIONS CELRÀ SL, amb NIF B17868795, 
el contracte menor d’obres per a sistema de connexions als quadres elèctrics de l'EDAR i 
bombament per connectar grups electrògens, per un import de 6.853,60 euros, IVA exclòs 
(8.292,86 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada i subjecta a les 
condicions següents: data màxima de finalització de l’obra el 8 de desembre de 2021 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80 1600 
63300 Millores EDAR 2021, 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 Ester Barneda i Gratacós, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari 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. 

 
 
3.- Adjudicació contracte menor per l'actuació concert de música de cobla (Exp 
2021_1260) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei: Concert de 
música de Cobla 
 
2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’Associació cultural dos per quatre, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 
 
4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 



 

  
 

 

 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, a la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’Associació Dos per Quatre, amb NIF G17734948, el 
contracte menor de servei per a la realització d’un concert de música de cobla, per un 
import de 4.000 euros, exempts d’IVA, de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10924022699 “Activitats ciutadania”, 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 Laura Francès (tècnica de l’àrea de 
cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 
 

 
4.- Adjudicació del contracte menor de servei per a la redacció dels plecs tècnics 
de la licitació del servei de recollida d'escombreries del municipi de Celrà. (Exp 
1307_2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis  per a la 
redacció dels plecs tècnics de la licitació del servei de recollida d’escombraries porta a 
porta. 
 
2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Spora Consultoria Ambiental SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 
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. 
 
4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  



 

  
 

 

 
5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat 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. Adjudicar a favor de l’empresa Spora Consultoria Ambiental SL, amb NIF 
B17770975, el contracte menor de servei per a la redacció dels plecs tècnics de la licitació 
del servei de recollida d’escombraries porta a porta, per un import de 6.600 euros, IVA 
exclòs (8.058,60 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
Durada del contracte: màxim 136 hores. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
23.1700.22706 “Estudi i treballs tècnics medi ambient”, 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 Mònica Roca i Marvà (tècnica l’àrea de 
medi ambient), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 



 

  
 

 

 
 
5.- Adjudicació del contracte menor de subministrament  i instal·lació de 2 
càmeres de lectura de matrícules. (Exp 1363_2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament 
per a adquisició i instal·lació de 2 càmeres de control de matrícules per dotar al poble de 
Celrà del  sistema de lectura i identificació de vehicles a les entrades principals, per facilitar 
la funció de seguretat ciutadana davant els delictes que es puguin produir al municipi. 
 
2. A tal efecte, es va convidar a les dues empreses que consten a l’expedient per a què 
presentessin la seva oferta econòmica, sent les que l’han presentat les següents: 
 

Nom Data registre Número 
registre 

Import (IVA 
exclòs) 

ALPHANET SECURITY 
SYSTEMS, SL 

27/10/2021 E2021007327 13.474,35 € 

GIC NORDDADES, SL 02/11/2021 E2021007411 13.420,00 € 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa GIC NORDDADES, SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 
 
4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 
 
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 
323/2021, de data 30 de març, publicat 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. Adjudicar a favor de l’empresa GIC NORDDADES, SL, amb NIF B-55212021, el 
contracte menor de subministrament per a adquisició i instal·lació de 2 càmeres de control 
de matrícules, per un import de 13.420,00 Euros, Iva exclòs (16.238,20, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada i subjecta a les condicions següents:  
 
Atès que els punts de l’enllumenat públic existent on s’ha previst instal·lar i connectar les 
càmeres vídeo-gravadores i bateries d’alimentació elèctrica ininterrompuda, son propietat 
del Servei Territorial de Carreters de Girona, caldrà disposar prèviament a l’inici dels 
treballs de l’autorització expressa de l’esmentat Òrgan Administratiu, i acreditar per part de 
l’empresa adjudicatària el compliment dels possibles condicionants establert en la 
mencionada autorització. En el cas de rebre una resposta negativa per part del Servei 
Territorial de Carreteres de Girona, l’Ajuntament de Celrà es reserva el dret de cancel·lar , 
ajornar o deixar sense efecte l’adjudicació, amb l’únic requisit de comunicar-ho a l’empresa 
adjudicatària amb anterioritat a la signatura de l’acta de replanteig dels treballs, sense cap 
dret a indemnització ni compensació de cap tipus. 
 
Durada del contracte : Fins el 15/02/2022 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.62300  “Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge”, 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 Cap de Manteniment dels Serveis 
Municipals , que exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari 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.- Atorgament d'una subvenció a l'Escola Aulet per a l'adquisició d'ordinadors. 
(Exp 1287_2021) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El passat curs 2020-2021 l’escola l’Aulet de Celrà va iniciar un projecte de 

matemàtiques digitals per a tot l’alumnat de primària, a través del programa 
“Innovamat”. L’objectiu és treballar no només les competències matemàtiques per 
assolir un aprenentatge significatiu i competencial, sinó també les competències digitals 
dels infants. 
 
Per tal que el treball que es fa amb ordinadors sigui efectiu i còmode, l’escola necessita 
tenir 25 ordinadors en bon estat, que vagin passant per les diferents aules, segons 
necessitats, de manera que es comparteixin entre tot l’alumnat de primària. Molts dels 



 

  
 

 

ordinadors dels que disposa l’escola tenen un sistema operatiu antiquat que no permet 
treballar amb aplicacions i programes actuals. Per aquest motiu, l’escola vol adquirir 
ordinadors portàtils nous, tipus “chromebook”, per tal d’ampliar i renovar els 
ordinadors per a l’alumnat per tal de tenir un estoc suficient i amb programari 
actualitzat que doni resposta a les necessitats curriculars. 
 

2.  En data 14 d’octubre de 2021, registre municipal d’entrada E2021006954, l’escola 
L’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Celrà per tal 
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’adquisició de 2 ordinadors portàtils. 
 

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 10 de novembre de 2021. 
 

5. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 10 de novembre de 2021 que 
consta a 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 data 30 de març , publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 
2021.  
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir un subvenció a favor de l’escola L’Aulet amb CIF Q6755098H, adreça 
carretera de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions (...), en els termes que 
tot seguit s’indiquen: 
 

• Una subvenció per import de 500 euros destinada a la compra d’ordinadors 
portàtils tipus “Chromebook” que li permetin al centre desenvolupar el projecte de 
matemàtiques digitals així com treballar altres continguts en la resta de matèries 
 

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’ESCOLA 
L’AULET DE CELRÀ PER A I L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS PORTÀTILS PEL 
CENTRE 

 
A Celrà a xx de xxxxx 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. (...) com a directora de l’escola l’Aulet de Celrà, amb CIF 

Q6755098H, i domicili a Ctra. de Juià, 106 de Celrà. 



 

  
 

 

 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 

necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. El passat curs 2020-2021 l’escola l’Aulet de Celrà va iniciar un projecte de 
matemàtiques digitals per a tot l’alumnat de primària, a través del programa 
“Innovamat”.  L’objectiu és treballar no només les competències matemàtiques per 
assolir un aprenentatge significatiu i competencial, sinó també competències 
digitals dels infants. 

 
A banda de les llicències digitals de matemàtiques, a l’escola  s’utilitzen 

ordinadors per a treballar diferents temes d’altres assignatures.  Per tal que el 
treball que es fa amb ordinadors sigui efectiu i còmode, l’escola necessita tenir 25 
ordinadors en bon estat, que vagin passant per les diferents aules, segons 
necessitats, de manera que es comparteixin entre tot l’alumnat de primària. 

 
2. L’escola necessita ampliar i renovar els ordinadors des que disposa ja que 

els que tenen al centre per a treballar amb l’alumnat són insuficients i tenen un 
sistema operatiu antiquat que no permet treballar amb aplicacions i programes que 
s’utilitzen actualment per treballar diferents competències i continguts. Per aquest 
motiu,  l’escola vol adquirir ordinadors portàtils nous, tipus “chromebook”, per tal 
de tenir un estoc suficient i amb programari actualitzat que doni resposta a les 
necessitats curriculars. 

 
3. En data 14 d’octubre de 2021, registre municipal d’entrada E2021006954, 

l’escola L’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’ajuntament de Celrà 
per tal d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’adquisició  d’ordinadors 
portàtils. 

 
4. En data 9 de novembre de 2021, el regidor d’educació ha emès una 

proposta de subvenció per import de 500 euros a favor de l’escola l’Aulet per tal de 
col·laborar amb la finalitat exposada. 

 
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 

de Celrà per tal que l’escola l’Aulet adquireixi ordinadors portàtils tipus 
“chromebook”, renovant així part dels ordinadors dels que el centre disposa per 
poder treballar amb l’alumnat de primària, tant les matemàtiques amb llicència 
digital, com altres continguts de diverses matèries. 

 
 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es derivin de la finalitat per 

a la qual està prevista, al llarg del curs escolar 2021-2022, període durant el qual 
es desenvoluparà aquest conveni. 

 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’escola l’Aulet amb un import de 500 euros 

per a col·laborar en l’adquisició d’ordinadors portàtils que li permetin al centre 
desenvolupar el projecte de matemàtiques digitals així com treballar altres 
continguts en la resta de matèries. 



 

  
 

 

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 50% del seu import 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 15 de 

setembre de 2022, 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, amb el detall del concepte de 
l’adquisició efectivament realitzada. 

 
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 500 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. Efectuar la despesa en adquisició del material 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 50% 

de la subvenció concedida. 
 

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

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostaria del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2021: 76.3231.75000 “Subvenció escola Aulet”. 
 
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. 

 
 
7.- Atorgament d'ajuts a famílies per a la realització d'activitats extraescolars 
durant el curs 2021-2022 (exp. X1121/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària del dia 11 de desembre de 2018 es van aprovar inicialment les bases 

reguladores de l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars curs 2018-2019 i casals 
d’estiu 2018 (Acord fet públic en el BOP de Girona núm. 243, de 20 de desembre de 
2018, en el DOGC número 7778, de 2 de gener de 2019, al tauler d’anuncis i a l’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 30, de 12 de 
febrer de 2019. 
 
En sessió plenària del dia 15 de desembre de 2020 es va aprovar la modificació de les 
bases esmentades (acord fet públic en el BOP de Girona núm. 251, de 31 de desembre 
de 2020, en el DOGC núm.8305, de 29 de desembre de 2020, i a l’e-tauler de la pàgina 
web de la corporació).   
 
En sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Celrà va aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència 
competitiva per a la concessió de subvencions per a famílies que es troben en situació 
socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars durant el 
curs i/o casal d’estiu, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 44, de 5 de març de 
2021 i en el e-tauler de la Corporació. 
 

2. En data 8 de novembre de 2021 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta 
de resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i els 
imports dels ajuts unitaris corresponents, d’acord amb els criteris que consten en 
l’article 10 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; 
 
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir una subvenció per import total de 6.065 euros a favor de les següents 
persones sol·licitants dels ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es que participen en activitats extraescolars durant el curs 2021-
2022,  pels imports unitaris que es relacionen a continuació:  
 
 

DNI/NIE Sol·licitant   
(inicials) 

Total 
punts 

activitat extraescolar o 
entitat organitzadora 

Import Ajut 
(€) 

(...) (...) 18,54 AJUNTAMENT (EMDC) 100 
(...) (...) 4,57 AJUNTAMENT (ESCOLA D'ART) 25 
(...) (...) 8,54 AFA FALGUERES Mecanografia 45 
(...) (...) 20,17 AFA FALGUERES FUNKY 110 
(...) (...) 20,32 AFA FALGUERES TEATRE 110 
(...) (...) 21,04 AFA FALGUERES TEATRE 115 
(...) (...) 24,78 AFA FALGUERES FUNKY 135 
(...) (...) 12,62 AMPA L'AULET MULTIESPORTS 70 
(...) (...) 12,62 AMPA L'AULET MULTIESPORTS 70 
(...) (...) 14,75 AMPA L'AULET - 

MULTIESPORTS 80 

(...) (...) 14,75 AMPA L'AULET - CERÀMICA 80 
(...) (...) 19,25 AMPA L'AULET -  

MULTIESPORTS 105 

(...) (...) 18,83 AMPA L'AULET - ART 105 
(...) (...) 21,88 AMPA L'AULET - ART 120 
(...) (...) 21,88 AMPA L'AULET - ART 120 
(...) (...) 

24,74 AMPA L'AULET -  
MULTIESPORTS 135 

(...) (...) 
14,08 BÀSQUET 80 

(...) (...) 16,57 BÀSQUET 90 
(...) (...) 18,54 BÀSQUET 100 
(...) (...) 20,32 BÀSQUET 110 
(...) (...) 21,04 BÀSQUET 115 
(...) (...) 19,25 BÀSQUET 105 
(...) (...) 7,99 EL LOCAL MUSICAL 45 



 

  
 

 

(...) (...) 18,19 EL LOCAL MUSICAL 100 
(...) (...) 20,26 EL LOCAL MUSICAL 110 
(...) (...) 5,98 FUTBOL 35 
(...) (...) 6,60 FUTBOL 35 
(...) (...) 7,98 FUTBOL 45 
(...) (...) 10,15 FUTBOL 55 
(...) (...) 10,05 FUTBOL 55 
(...) (...) 10,05 FUTBOL 55 
(...) (...) 10,05 FUTBOL 55 
(...) (...) 11,67 FUTBOL 65 
(...) (...) 13,85 FUTBOL 75 
(...) (...) 13,85 FUTBOL 75 
(...) (...) 14,08 FUTBOL 80 
(...) (...) 16.01 FUTBOL 90 
(...) (...) 16,57 FUTBOL 90 
(...) (...) 21,02 FUTBOL 115 
(...) (...) 21,63 FUTBOL 120 
(...) (...) 24,74  

FUTBOL 
 

135 
(...) (...) 25,52 FUTBOL 140 
(...) (...) 25,52 FUTBOL 140 
(...) (...) 28,94 FUTBOL 160 
(...) (...) 31,29 FUTBOL 175 
(...) (...) 32,59 FUTBOL 180 
(...) (...) 32,59 FUTBOL 180 
(...) (...) 37,65 FUTBOL 210 
(...) (...) 6,60 JUDO CELRÀ 35 
(...) (...) 10,51 JUDO CELRÀ 60 
(...) (...) 18,19 JUDO CELRÀ 100 
(...) (...) 28,94 JUDO CELRÀ 160 
(...) (...) 8,54 PATINATGE 45 
(...) (...) 20,17 PATINATGE 110 
(...) (...) 5,90 RÍTMICA 35 
(...) (...) 5,90 RÍTMICA 35 
(...) (...) 11,67 RÍTMICA 65 
(...) (...) 25,12 RÍTMICA 140 
(...) (...) 25,12 RÍTMICA 140 
(...) (...) 28,27 RÍTMICA 155 
(...) (...) 21,69 TENNIS 120 
(...) (...) 21,88 TENNIS 120 

 
 
Segon. Denegar subvenció a les persones sol·licitants que es relacionen a continuació pels 
motius que s’indiquen: 

  



 

  
 

 

 La persona sol·licitant supera el llindar màxim de renda familiar corresponent: 
 

DNI/NIE Inicials 
Sol·licitant 

(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 

(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 

 
 

 La persona sol·licitant té deutes amb l’Ajuntament de Celrà: 
 

DNI/NIE 
Inicials 
Sol·licitant 

(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 

 
 
Els infants finalment no s’han inscrit a cap activitat extraescolar organitzada a Celrà:  
 

DNI/NIE Inicials 
Sol·licitant 

(...) (...) 



 

  
 

 

(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 



 

  
 

 

(...) (...) 
(...) (...) 
(...) (...) 

 
 
Tercer. Disposar la despesa per import total de 6.065 euros a favor de les famílies 
beneficiaries en concepte d’ajuts per a la participació dels seus fills i/o filles  en activitats 
extraescolars durant el curs 2021-22 i que s’imputi a l’aplicació pressupostària 76 3260 
48005 “Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost vigent de la 
corporació.  
 
Quart. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores d’activitats 
extraescolars durant el curs 2021-2022, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix 
la família, tal com es detalla a continuació: 
 
- AFA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF G-17906108 i adreça electrònica a efectes de 

notificacions (...): 515 euros a destinar a 5 infants. 
- AMPA ESCOLA L’AULET, amb CIF G-17068628 i adreça a efectes de notificacions (...): 

885 euros a destinar a 9 infants. 
- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF G-17377755 i adreça electrònica a efectes 

de notificacions a (...): 600 euros a destinar 6 infants. 
- UCE CELRÀ amb CIF G-17391913  i adreça electrònica a efectes de notificacions a 

(...): 2.365 euros a destinar a 23 infants. 
- JUDO CLUB CELRÀ, amb CIF G17353673 i adreça electrònica a efectes de notificacions  

(...): 355 euros a destinar a 4 infants. 
- ASSOCIACIÓ EL LOCAL, ESPAI MUSICAL, amb CIF G55274815 i adreça electrònica a 

efectes de notificacions (...): 255 euros a destinar a 3 infants. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF G17271677 i adreça electrònica a efectes de 

notificacions a (...): 155 euros a destinar a 2 infants. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF G55211783 i adreça a efectes de notificacions a (...): 

570 euros a destinar a 6 infants.  
- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF G-17885187 i adreça electrònica a efectes de 

notificacions a (...): 240 euros a destinar a 2 infants. 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota de les activitats d’escola d’art i 

Escola Municipal de Dansa de Celrà a 2 infants,  per un import total de 125 euros. 
 
Cinquè. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
 

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
80% de la subvenció concedida a cada entitat, corresponent als següents imports: 

 
AFA FALGUERES 412 euros 

AMPA L'AULET 708 euros 

CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ 480 euros  

ASSOC. EL LOCAL MUSICAL 204 euros 

UCE CELRÀ 1.892 euros 

JUDO CELRÀ 284 euros 

CLUB PATINATGE 124 euros 

CLUB RÍTMICA  456 euros 

CLUB TENNIS 192 euros 
 

 



 

  
 

 

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

 
Sisè. Les entitats beneficiaries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
participació en les activitats extraescolars organitzades durant el curs 2021-2022 dels 
infants amb dret a ajut i pels imports que s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, 
retornant aquests imports en els casos en que les famílies ja hagin abonat el cost de 
l’activitat. 
 
Setè. Les entitats organitzadores de les activitats hauran de presentar la documentació 
justificativa al registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, com a molt tard, 
abans de finals de juny de 2022. La documentació justificativa a presentar és la següent: 
 

 Certificació del secretari/ària de l’entitat, acreditativa que la subvenció atorgada 
s’ha destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a 
la que s’ha destinat la subvenció. 

 El mateix certificat ha d’especificar si s’han obtingut altres subvencions per la 
mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques 
o privades. 

 Una relació dels infants i joves als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família del/la menor o bé l’import del cost de l’activitat per cada infant, 
degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 
 

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. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. Comunicar aquest acord a les parts interessades, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 
 
Desè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 
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 inicial d’un projecte d’obra ordinària municipal: Adequació 
d’accés a la Torre Desvern de Celrà. ( Exp. X2021_1385) 
• 8.2.- Contracte menor serveis per tràmits autorització obres Connexió del carril 
bici de Celrà fins al terme municipal de Girona. x2021_1427 

 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 
8.1.- Aprovació inicial d’un projecte d’obra ordinària municipal: Adequació 
d’accés a la Torre Desvern de Celrà. ( Exp. X2021_1385) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

L’arquitecta, Sra. Olga Muñoz Frigola, ha redactat un projecte d’obra ordinària titulat 
Adequació d’accés a la Torre Desvern de Celrà, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 20.808,83 € i un pressupost de contracte de 29.962,63 € (iva inclòs). 
 
El projecte planteja la urbanització de part del vial d’accés a la Torre, així com la construcció 
d’una rampa fins a l’accés de l’edifici, el seu tancament a nivell de planta baixa i deixa en 
valor les restes arqueològiques que es troben en l’entorn de l’accés i que es van trobar en 
excavacions arqueològiques anteriors. 
  
Ha emès informe favorable l’arquitecte municipal. També consta en l’expedient l’informe de 
la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
FONAMENTS DE DRET 
  
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels 
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació 
inicial, submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació 
definitiva. 
  
L' aprovació inicial del projecte correspon a l’alcalde quan sigui competent per a la seva 
contractació i estiguin previstos en el pressupost, segons determina l’article 21.1.o de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, competència que consta 
delegada a la Junta de Govern Local per decret de l’alcaldia 323/2021, de 30 de març, 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 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.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Adequació d’accés a la 
Torre Desvern de Celrà, redactat per la Sra. Olga Muñoz Frigola, arquitecta, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 20.808,83 € i un pressupost de contracte de 
29.962,63 € (iva inclòs). 
  
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’edictes i a l’e-tauler de la seu electrònica de la corporació per un termini de 30 dies hàbils 
per consultar-lo i formular les al·legacions pertinents. I sol·licitar informe a la Comissió dels 
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Establir que en el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es formulessin 
al·legacions, l’aprovació inicial s’elevarà a aprovació definitiva, sense necessitat de nou 
acord, prèvia certificació de la secretaria municipal que deixi constància de dita 
circumstància i de la data d’aprovació definitiva del projecte Adequació d’accés a la Torre 
Desvern de Celrà, alhora es procedirà a la publicació de l’aprovació definitiva amb la 
instrucció de recursos que correspongui. 
 
Quart. En aplicació del principi de transparència, i d’acord amb  els articles 8 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 
publicar aquest acord en la seu electrònica municipal. 

 
 
8.2.- Contracte menor serveis per tràmits autorització obres Connexió del carril 
bici de Celrà fins al terme municipal de Girona. x2021_1427 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per 
tramitació de l’autorització d’obres per a la Connexió del carril bici de Celrà fins al T.M. 
Girona. 
 
2. L’empresa Adif ens fa tramesa, en data 12 de novembre de 2021, de notificació en la 
que desglossa la tramitació realitzada per a l’autorització, essent la següent: 
 

- Costos per l’estudi preliminar de la documentació aportada, presa de dades sobre el 
terreny, aixecament de plànols i tramitació d’expedient                     1.211,40 € 

- Costos per seguiment de les obres, instal·lacions i activitats               5.224,00 € 
- Costos de gestió per l’atorgament d’autorització / concessió administrativa per 

ocupació del domini públic ferroviari                                  838,75 € 
 

      TOTAL (IVA Exclòs)  7.274,15 € 
 
3. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 
 
4. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Adif, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 
 
5. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
6. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 
 
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  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic l’objecte del contracte és d’obres/ 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 
323/2021, de data 30 de març, publicat 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. Adjudicar a favor de l’empresa Administración de Infraestructuras Ferroviàries 
(Adif), amb NIF Q2801660H, el contracte menor de serveis per tramitació de l’autorització 
d’obres per a la Connexió del carril bici de Celrà fins al T.M. Girona, per un import de 
7.274,15 euros, IVA exclòs (8.801,72 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Durada del contracte: 31/12/2021 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.60900 “Carril bici” i per vinculació jurídica, 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 la Sra. Joana Argerich Herreras, 
Arquitecte municipal, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari 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. 

 
 
9.0.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17:33 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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