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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 20/2021
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 30 de novembre de 2021
Horari: de 17.30 hores a 18.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les  17.30  hores del dia  30 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 de l’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 accidental

Sra. Maria Roura Sanchez

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 16 DE NOVEMBRE DE 2021.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 16 de novembre
de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per unanimitat.

2.  ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  A  LA  SUBSTITUCIÓ  PARCIAL  DE
COBERTA EN HABITATGE UNIFAMILIAR (expedient x2021001413).

ANTECEDENTS DE FET

1. En  data  10  de  novembre  de  2021,  registre  d’entrada  E2021007660,  la  Sra.  (...) en
representació de la  Sra. (...),  sol·licita llicència urbanística per a la substitució parcial de
coberta  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat  anomenat  Can  Pou  i  situat  al  carrer  Doctor
Romagós número 41 amb referència cadastral (...).

2. En data 12 de novembre de 2021, registre de sortida S2021003164, es notifica a la Sra.
(...) que falta aportar documentació per poder informar sobre la llicència.



3. En  data  20  de  novembre  de  2021,  registre  d’entrada  E2021007983,  la  Sra.  (...)  en
representació de la Sra. (...) entrega documentació complementària.

4. En data 22 de novembre de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient.

FONAMENTS DE DRETS

1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme.

2. Articles 48.3, 57 i 59.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística. 

3. Articles  81  i  83 del  Decret  179/1995,  de  13 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.

5. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.

6. 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.

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del
següent

ACORD

Primer.- Concedir a la Sra. (...) Cornellà amb DNI núm. ***0934** llicència urbanística per a la
substitució de coberta d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Doctor Romagós núm. 41 de Celrà (ref.
cadastral núm. ...) salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys el
termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé
sense  haver-les  acabat,  produirà  la  caducitat  de  la  llicència.  El  titular  de  la  present  llicència
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d'una
manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.

Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i presentació
de la documentació complementària següent:

Condicions Generals de les llicencies d’obres

1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant. 
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. 
3. Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes

de l'edifici. 
4. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
5. Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació

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

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

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

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

9. La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i
total  paralització  de  l'obra  i  no  es  podrà  reprendre  sense  complimentar  les  mateixes
condicions que inicialment foren precises. 



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

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

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

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

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5)

Base liquidable declarada:       28.468,73 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:        925,23 €

Bonificació 95% (article 4.2.e) OF 5) - 878,97 €

Placa informativa: 12,00 €

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 155,00 €

TOTAL: 213,26 Euros

Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les
obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest ajuntament.

Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.

3.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE VENDA DE PAPER I CARTRÓ PROVINENT DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA PER A L'ANY 2022 (expedient X2021001459).

1. En data 19 de novembre de 2021, la tècnica auxiliar de medi ambient informa que és
justificable la contractació de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI  S.L.
(TIRGI) per a la venda de paper i cartró de la recollida selectiva, degut a les quantitats i
recollides, així com per a la manca d’infraestructura de l’Ajuntament per gestionar el paper
i cartró recollit.

2. Per acord de Ple de data 14 de novembre de 2017, l’empresa Tècniques i Recuperacions
del Gironès TIROI  S.L. (TIRGI) va formalitzar el contracte del servei de recollida i transport
dels residus municipals de Celrà amb efecte a partir del dia 1 de gener de 2018 i fins al 31
de desembre de 2021.

3. En data 17 de novembre de 2021, registre d’entrada municipal núm. E2021007925,
l’empresa TIRGI ha presentat  la seva oferta econòmica. 

FONAMENTS DE DRET

1.- La  Llei  9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  el  Reial  Decret
817/2009,  de 8 de maig,  pel  qual  es desenvolupa parcialment la Llei  30/2007,  de  30
d’octubre, de contractes del sector públic,  i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre,
pel qual s’ aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. 



3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
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 Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI SL,
amb domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà, i NIF B17592122, el contracte
de venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva, pel preu ofertat pel
contractista, i que no inclou l’IVA, essent el següent: 

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

- Material qualitat Aspapel 1.04.01 Paper i cartró ondulat ordinari (€/tona i mes)= Preu
mensual Aspapel (€/tona) - 8 (€/tona)

El preu de venda del paper i cartró estarà referenciat respecte a l’estadística de preus del
paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL, al qual s’addicionarà el diferencial ofert
per l’empresa adjudicatària. Posteriorment l’empresa adjudicatària abonarà l’import de la
venda del paper i cartró a l’Ajuntament de Celrà, mensualment, mitjançant transferència
bancària.

La durada del contracte es fixa des del dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31 de desembre
de 2022.

Segon. Notificar el present acord a l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI
S.L. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.

4.  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PODA  ARBRAT,  TRITURACIÓ  DE
RESTES VEGETALS, REPÀS D’ARBRES ORNAMENTALS I DE TANQUES DE ZONES VERDES
EN ELS ESPAIS VERDS EXISTENTS AL MUNICIPI (expedient x2021001345).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per el
manteniment de la poda, trituració de restes vegetals,  repàs d’arbres ornamentals i de
tanques de zones verdes en els espais verds existents en cada un dels tres sectors en els
que hem dividit  el  territori  urbà del  municipi  de Celrà: sector polígon industrial,  sector
polígon residencial i sector casc antic.

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 JAUME RIERA ALAY,  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  17/16/13  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  JAUME RIERA  ALAY,  amb NIF  ***6042**,  el
contracte menor de serveis per  el manteniment de la poda, trituració de restes vegetals,
repàs d’arbres ornamentals i de tanques de zones verdes en els espais verds existents al
municipi per un import de 11.585,00 euros, IVA exclòs (14.017,85 euros, IVA inclòs),  de
conformitat amb l’oferta presentada i subjecta a les condicions següents: 

La  poda  dels  plataners  de  la  Ctra.  de  Palamós  estarà  condicionada  a  disposar  de
l’autorització prèvia del Servei Territorial de Carreteres de Girona.

Retirar i eliminar les branques i restes vegetals produïdes en les actuacions de poda a
càrrec  i  responsabilitat  del  contractista  realitzant  a  diari  el  transport  i  evitant  acopis
temporals a qualsevol espai del municipi.

Durada del contracte: Fins el 31 de gener del 2022

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries
següents i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal:

Aplicació pressupostària per vinculació jurídica (Any 2021): 
80.1710.22699  Treballs poda d’arbrat

Aplicació pressupostària (Any 2022) condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost 
2022: 
80.1710.22699  Treballs poda d’arbrat



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 del Serveis
Públics, 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.

5.  CORRECCIÓ  D'ERROR  ARITMÈTIC  DE  L'ACORD  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL
D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA REDACCIÓ DELS PLECS
TÈCNICS  DE  LA  LICITACIÓ  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA  PORTA  A  PORTA (expedient
X2021001307).

ANTECEDENTS DE FET

1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2021, va
aprovar l’expedient de contractació i va adjudicar el contracte menor de servei per a la
redacció dels plecs tècnics de la licitació del servei de recollida d’escombraries del municipi
de Celrà.

2.- S'ha detectat un error material en el punt primer de l’acord, en el sentit que:

On  diu: “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.” 

Ha  de  dir: “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  6.660 euros, IVA
exclòs (8.058,60 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. Durada del
contracte: màxim 136 hores.” 

Havent-se detectat aquest error aritmètic, cal procedir a la seva rectificació.

FONAMENTS DE DRET

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors  materials  de  fet  o
aritmètics existents en els actes. 

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions  efectuades  per  l’alcalde  d’aquest  Ajuntament  mitjançant  Decret  d’Alcaldia
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

A C O R D 

Primer. Rectificar d'ofici l’error material detectat en el punt primer de l’acord, en el sentit
que:

On  diu:   “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.” 

Ha  de  dir: “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  6.660 euros, IVA
exclòs (8.058,60 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. Durada del
contracte: màxim 136 hores.”

Segon. Notificar els present acords a la adjudicatària i a la tresoreria municipal.

6. CONCESSIÓ D'AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA VULNERABLE PER A
LA PARTICIPACIÓ DE FILLS/ES EN SORTIDES ESCOLARS I COLÒNIES DURANT EL CURS
2021-2022  (expedient X2020001126).

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  23  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 de subvenció a atorgar a cada centre educatiu, 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.

Sobre la base d’aquests antecedents,  la Junta de Govern Local  aprova per unanimitat
l’adopció del següent

ACORD 

Primer. ATORGAR ajuts a favor de les persones sol·licitants que figuren en aquest acord
per a la participació de fills/es en colònies i sortides escolars durant el curs 2021-2022,
segons els detalls que es relacionen a continuació, declarant-ne beneficiaris als diferents
centres escolars, per un import màxim total de 3000 euros:

IF/NIE Inicials Sol·licitant curs
Centre

Educatiu
Total punts

(...) (...) P3 AULET 22,46
(...) (...) P4 AULET 19,25

(...) (...) P4 AULET 21,88

(...) (...) P4 AULET 21,88

(...) (...) P5 AULET 10,05

(...) (...) P5 AULET 14,75

(...) (...) P5 AULET 16,57

(...) (...) P5 AULET 18,83

(...) (...) P5 AULET 21,41

(...) (...) P5 AULET 21,63

(...) (...) P5 AULET 25,12

(...) (...) P5 AULET 32,59

(...) (...) 1r PRI AULET 7,99

(...) (...) 1r PRI AULET 12,62

(...) (...) 1r PRI AULET 16,41

(...) (...) 1r PRI AULET 19,09

(...) (...) 1r PRI AULET 21,41

(...) (...) 1r PRI AULET 27,84



IF/NIE Inicials Sol·licitant curs
Centre

Educatiu
Total punts

(...) (...) 2n PRI AULET 12,62

(...) (...) 2n PRI AULET 12,89

(...) (...) 2n PRI AULET 12,89

(...) (...) 2n PRI AULET 14,75

(...) (...) 3r PRI AULET 10,05

(...) (...) 3r PRI AULET 14,08

(...) (...) 3r PRI AULET 18,83

(...) (...) 3r PRI AULET 28,27

(...) (...) 3r PRI AULET 37,65

(...) (...) 4t PRI AULET 12,62

(...) (...) 4t PRI AULET 16,57

(...) (...) 4t PRI AULET 19,25

(...) (...) 4t PRI AULET 20,26

(...) (...) 4t PRI AULET 21,41

(...) (...) 4t PRI AULET 21,88

(...) (...) 4t PRI AULET 25,12

(...) (...) 4t PRI AULET 25,52

(...) (...) 4t PRI AULET 27,78

(...) (...) 4t PRI AULET 30,89

(...) (...) 5e PRI AULET 12,91

(...) (...) 5e PRI AULET 16,41

(...) (...) 5e PRI AULET 18,19

(...) (...) 5e PRI AULET 21,02

(...) (...) 5e PRI AULET 21,63

(...) (...) 5e PRI AULET 21,69

(...) (...) 5e PRI AULET 32,59

(...) (...) 6e PRI AULET 8,93

(...) (...) 6e PRI AULET 10,05

(...) (...) 6e PRI AULET 16,01



IF/NIE Inicials Sol·licitant curs
Centre

Educatiu
Total punts

(...) (...) 6e PRI AULET 18,83

(...) (...) 6e PRI AULET 19,09

(...) (...) 6e PRI AULET 21,63

(...) (...) 6e PRI AULET 24,74

(...) (...) 6e PRI AULET 25,52

(...) (...) 6e PRI AULET 31,29

(...) (...) 6e PRI AULET 37,65

(...) (...) P3 FALGUERES 16,71

(...) (...) P3 FALGUERES 8,06

(...) (...) P3 FALGUERES 31,29

(...) (...) P3 FALGUERES 19,04

(...) (...) P4 FALGUERES 6,60

(...) (...) P4 FALGUERES 11,33

(...) (...) P4 FALGUERES 24,97

(...) (...) P4 FALGUERES 21,02

(...) (...) P4 FALGUERES 20,17

(...) (...) P5 FALGUERES 12,74

(...) (...) P5 FALGUERES 20,32

(...) (...) P5 FALGUERES 23,56

(...) (...) 1r PRI FALGUERES 7,98

(...) (...) 1r PRI FALGUERES 10,71

(...) (...) 1r PRI FALGUERES 13,23

(...) (...) 1r PRI FALGUERES 21,02

(...) (...) 1r PRI FALGUERES 20,17

(...) (...) 2n PRI FALGUERES 4,57

(...) (...) 2n PRI FALGUERES 6,60

(...) (...) 2n PRI FALGUERES 11,33

(...) (...) 2n PRI FALGUERES 24,97

(...) (...) 2n PRI FALGUERES 28,94



IF/NIE Inicials Sol·licitant curs
Centre

Educatiu
Total punts

(...) (...) 2n PRI FALGUERES 21,04

(...) (...) 3r PRI FALGUERES 13,23

(...) (...) 3r PRI FALGUERES 23,45

(...) (...) 3r PRI FALGUERES 11,67

(...) (...) 3r PRI FALGUERES 23,56

(...) (...) 4t PRI FALGUERES 8,54

(...) (...) 4t PRI FALGUERES 20,17

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 5,98

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 7,21

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 13,85

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 13,85

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 15,05

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 23,56

(...) (...) 5e PRI FALGUERES 24,78

(...) (...) 6e PRI FALGUERES 6,60

(...) (...) 6e PRI FALGUERES 8,54

(...) (...) 6e PRI FALGUERES 18,54

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 10,15

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 10,51

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 18,19

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 23,45

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 28,94

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 32,59

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 12,62

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 12,89

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 19,25

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 23,56

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 20,17

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 21,04



IF/NIE Inicials Sol·licitant curs
Centre

Educatiu
Total punts

(...) (...) 1r ESO INS CELRA 21,63

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 27,78

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 27,84

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 11,67

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 18,83

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 19,09

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 21,02

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 24,74

(...) (...) 2n ESO INS CELRA 21,63

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 18,54

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 20,32

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 37,65

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 31,29

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 24,74

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 20,17

(...) (...) 3r ESO INS CELRA 23,33

(...) (...) 4t ESO INS CELRA 10,51

(...) (...) 4t ESO INS CELRA 12,89

(...) (...) 4t ESO INS CELRA 21,02

(...) (...) 4t ESO INS CELRA 28,27

Segon. DENEGAR els ajuts sol·licitats de conformitat amb els motius assenyalats:
1. La  unitat  familiar  de  la  persona  sol·licitant  supera el  llindar  màxim de

renda familiar corresponent:

DNI/NIE Inicials Sol·licitant

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)



(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

2. La persona sol·licitant té deutes amb l'Ajuntament de Celrà:

DNI/NIE Inicials Sol·licitant

(...) (...)

3. L’infant ja no està escolaritzat a Celrà:

DNI/NIE Inicials Sol·licitant

(...) (...)

(...) (...)



4. La  persona  sol·licitant  ha  renunciat  als  ajuts  mitjançant  sol·licitud
formalitzada al registre municipal amb número E2021007742:

DNI/NIE Inicials Sol·licitant

(...) (...)

(...) (...)

Tercer. ESTABLIR que els ajuts s’hauran de fer efectius a través dels centres educatius
que hauran de reduir la despesa en concepte de sortides escolars i colònies del curs 2021-
2022  que assumeixen les famílies beneficiaries, en funció del cost final que s’ha repercutit
a cada família, l’import total atorgat i la puntuació assignada a cada alumne/a.
Els imports s’han de fer efectius tal com es detalla a continuació:

Centre Educatiu

número
alumnat
beneficiari

IMPORT
AJUTS

ESCOLA LES FALGUERES 39 514,26 €
ESCOLA L'AULET 54 1.608,46 €
INSTITUT DE CELRÀ 32 877,28 €
TOTAL 125 3.000,00 €

Quart. DISPOSAR i AUTORITZAR la despesa dels ajuts atorgats a favor de les persones
sol·licitants, amb càrrec a les  aplicacions pressupostaries del pressupost de l’Ajuntament
de Celrà per a l’any 2021 que s’indiquen a continuació:

- 76.3231.48003 “Ajuts sortides escolars escola Aulet”
- 76.3232.48003 “Ajuts sortides escolars escola Falgueres”
- 76.3240.48003 “Ajuts sortides escolars IES”

Cinquè. ORDENAR EL PAGAMENT dels ajuts de la següent manera:

 Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
50% de la subvenció concedida a cada centre, corresponent als següents imports:
- Escola Les Falgueres: 257,13 euros
- Escola l’Aulet:  804,23 euros
- Institut de Celrà: 438,64 euros

 Un segon pagament, corresponent al  50% restant, que es realitzarà una vegada
s’hagi justificat correctament la subvenció.

Sisè.  ESTABLIR  que  els  centres  educatius  hauran  de  presentar  la  documentació
justificativa al registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, una vegada finalitzat
el curs escolar 2021-2022, consistent en la següent documentació:

 Certificació del secretari/ària del centre, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció.

 Una relació de l’alumnat al qual s’ha aplicat la minoració del cost de les sortides
realitzades,  amb el  detall  de  l’import  del  cost  que  tenen  les  sortides  per  cada
alumne/a  i  l’import  subvencionat  en  cada  cas,  degudament  certificada  pel
secretari/ària de l’ens.



 Les factures justificatives de la despesa realitzada, com a mínim de l’import total de
subvenció concedida a cada centre.

 Certificat  del  secretari/ària del  centre en el  que s’indiqui  si  s’ha obtingut altres
subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions
o entitats públiques o privades.

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

Setè. 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.

Vuitè. COMUNICAR  aquest  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la
Comptabilitat de la Corporació.

Novè. COMUNICAR el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Desè. PUBLICAR aquest acord a l’e-tauler de l’Ajuntament de Celrà.
  

7.  CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L'AFA DE L'ESCOLA FALGUERES PER FER LA XERRADA
"ELS MITES DE L'ESPORT INFANTIL" (expedient x2021001383).

ANTECEDENTS DE FET

1. L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà té interès en col·laborar en les diverses
activitats educatives que organitzin les AFA dels centres educatius de Celrà per tal
d’ajudar a completar i millorar el desenvolupament educatiu i personal de fills i filles i
de la societat en general, sobretot quan es tracten continguts transversals que superen
les competències dels centres educatius

2. En  data  28  d’octubre  de  2021,  registre  municipal  d’entrada  E2021007371  l’AFA
Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per a l’organització d’una xerrada
educativa oberta a tothom titulada “Els mites de l’esport infantil”, a càrrec de Pep Marí,
un psicòleg esportiu especialitzat en alt rendiment que pretén qüestionar creences que
sovint es donen per certes amb relació a l’esport base i donar pautes a les famílies per
ajudar a fills i filles a gaudir de l’esport, relativitzant els resultats de les competicions.

3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 22 de novembre de 2021.

4. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 17 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. 

Sobre la base d’aquests antecedents,  la Junta de Govern Local  aprova per unanimitat
l’adopció del següent

ACORD 

Primer. Concedir  un  subvenció  a  favor  de  l’AFA  de  l’escola  Les  Falgueres  amb CIF
G17906108, adreça C/ Països Catalans s/n 17460 Celrà,  i adreça electrònica a efectes de
notificacions  ........, en els termes que tot seguit s’indiquen:

 Una subvenció per import de 425 euros  destinada sufragar la xerrada educativa
“Els mites de l’esport infantil” programada el dilluns 22 de novembre de 2021.

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

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I  L’AFA
FALGUERES PER A L’ORGANITZACIÓ D’UNA XERRADA EDUCATIVA TITULADA “ELS
MITES DE L’ESPORT INFANTIL” 

A Celrà a xx de xxxxxxx 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, el Sr. (...) com a president de l’AFA Les Falgueres, amb CIF G17906108.

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  i  recíprocament  la  competència  i  la  capacitat
necessària per a formalitzar el present conveni. 

EXPOSEN

1. L’AFA  Falgueres  organitza  una  xerrada  educativa  oberta  a  tothom titulada  “Els
mites de l’esport infantil”, a càrrec de Pep Marí, un psicòleg esportiu especialitzat en alt
rendiment, que pretén qüestionar creences que sovint es donen per certes amb relació a
l’esport base i donar pautes a les famílies per ajudar a fills i filles a gaudir de l’esport,
relativitzant els resultats de les competicions.

La  xerrada  s’oferirà  de  manera  gratuïta  per  a  totes  les  persones  que  hi  estiguin
interessades, i està programada pel dilluns 22 de novembre de 2021.

2. L’Àrea  d’Educació  de  l’Ajuntament  de  Celrà  té  la  voluntat  de  contribuir  en  el
desenvolupament educatiu de la ciutadania de Celrà, sobretot en cas d’infants i joves i
especialment  en  àmbits  més  personals  i  socials,  per  tal  de  donar  eines,  estratègies  i
coneixements útils per a les famílies i professionals amb rol educatiu.
Alhora, aquesta àrea té interès en donar suport a les iniciatives de les diferents AFA dels
centres educatius de Celrà quan responen a necessitats educatives o socials.

A  tal  efecte,  el  regidor  d’Educació  ha  emès  una  proposta  de  concessió  directa  d’una
subvenció per import de 425 euros a favor de l’AFA Les Falgueres.

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
amb l’AFA Les Falgueres en l’organització de la xerrada educativa  titulada “Els mites de
l’esport infantil”, a càrrec del psicòleg esportiu Pep Marí, prevista pel dia 22 de novembre
de 2021.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució

La subvenció es destinarà a finançar part de la despesa derivada de l’organització de la
xerrada que es preveu que tingui lloc el  dia 22 de novembre de 2021. Si s’hagués de
posposar per qualsevol motiu, aquest conveni tindria validesa durant el curs escolar 2021-
2022 durant el que s’hauria d’organitzar l’activitat.

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament

L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’AFA Falgueres amb un import de 425 euros per a
sufragar la despesa derivada de la contractació de la xerrada. 

El  pagament  de  la  totalitat  de  la  subvenció  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, en 30 dies naturals a
comptar a partir de l’endemà de la realització de l’activitat. Si l’activitat té lloc el dia 22 de
novembre tal com està previst, el termini de justificació finalitza el dia 22 de desembre de
2021. 

La justificació s’ha de formalitzar mitjançant la presentació de la documentació requerida al
Registre d’Entrada Municipal a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació i es facilitarà a l’Ajuntament de
Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 

A tal  efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d’una
certificació del secretari/ària de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat
íntegrament a l’activitat subvencionada així com l’ activitat concreta de la que es tracta.

El/la  beneficiari/ària  haurà  de  comunicar  l’obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, que
s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de l’entitat.

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives o altres documents de valor
probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la difusió feta
del finançament de l'Ajuntament, si s’escau.

Caldrà justificar un import mínim de 425 euros corresponents a la totalitat  de l’import
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  la
justificació es presenti en el termini fixat i les comprovarà formalment. A aquests efectes,
es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la documentació
o ampliï  la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un període de cinc anys
mantindrà arxivats i  a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els  documents originals
inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats al projecte, activitat o
actuació objecte d’aquesta subvenció.



5. Obligacions de les parts

Per part de l’entitat beneficiària:

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

2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per a 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 l’actuació.

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

Per part de l’Ajuntament de Celrà:

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

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

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

6. Protecció de dades

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

7. Causes de resolució

El present conveni es resoldrà per les causes següents:

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

2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a la finalitat per la qual 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 al lloc i data que figuren a
l’encapçalament.

Tercer. Reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  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: 76.3232.48002 “Aportació escola Falgueres i AFA
escola Falgueres”.

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.

8.  CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'IES DE CELRÀ PER PORTAR A TERME ACTIVITAT
D'ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA (expedient x2021001416).

ANTECEDENTS DE FET

1. Els  Instituts  d’Educació  Secundària,  com  a  centres  educatius,  tenen  entre  els  seus
principals  objectius el  treball  de la cohesió social  i  els  correspon abordar l’educació de
l’alumnat que atenen des d’una vessant personal, social i relacional a banda de la vessant
més acadèmica.

Amb aquesta finalitat, l’Institut de Celrà organitza diferents activitats orientades al treball
d’aptituds personals i competències socials diverses en funció de les necessitats detectades
entre l’alumnat.

2. En data 11 de novembre de 2021, registre municipal d’entrada E2021007692, l’Institut de
Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal  de sufragar part de la despesa
derivada de l’organització de diferents activitats d’acollida i foment de la convivència durant
el curs escolar 2021-2022.



3. El  regidor  d’Educació  ha emès una  proposta  de concessió  d’una  subvenció  a  favor  de
l’Institut  de  Celrà  per  import  de  2.500  euros  per  a  la  finalitat  per  la  qual  ha  estat
sol·licitada.  La  subvenció  està  prevista  nominativament  en  el  pressupost  municipal  de
despeses de l’Ajuntament de Celrà per l’exercici 2021.

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 22 de novembre de 2021.

5. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 25 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. 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció
del següent

ACORD 

Primer. Concedir una subvenció a favor de l’IES Celrà, amb CIF  S6700009A, i domicili a Av.
Països Catalans s/n, 17460 Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (...) , en els
termes que tot seguit s’indiquen:

 Subvenció per import de 2.500 euros destinada a sufragar part de la despesa derivada
de l’Organització de diferents activitats d’acollida i foment de la convivència durant el
curs escolar 2021-2022.

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’INSTITUT DE
CELRÀ PER A LA REGULACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A IMPULSAR
DIVERSES ACTIVITATS D’ACOLLIDA I PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA DURANT
EL CURS 2021-2022

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’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. L’Institut  de  Celrà  té  com  a  un  dels  seus  principals  objectius  educar  en  la
convivència,  posant  l’accent  en  el  creixement  de  l’alumnat  tant  en  la  dimensió
intrapersonal com en la interpersonal, i avançar en la cohesió social, principalment dins,
però també fora del centre.

Per assolir aquest propòsit, el centre considera imprescindible que totes les persones s’hi
sentin acollides i integrades i amb aquesta finalitat, treballen per una banda per cobrir
necessitats socials bàsiques de l’alumnat com la sensació de pertinença al grup, des del
respecte a la pròpia identitat, i per altra, habilitats socials com la comunicació assertiva,
l’empatia  i  la  cooperació,  i  valors  com la  participació  democràtica,  el  respecte  a  la
diferència i la cultura de pau.

Per  a  impulsar  el  creixement  personal  de  l’alumnat,  des  de  l’institut  cultiven
l’autoconeixement, la construcció i acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les
emocions, el pensament crític i el desenvolupament d’hàbits responsables. 
I per a contribuir al desenvolupament social del jovent ofereixen eines i estratègies que
els permetin adquirir i millorar habilitats socials, aprendre a cooperar i treballar en equip,
valorar les idees alienes i obrir-se al diàleg i a la negociació.

Amb  aquesta  finalitat,  el  centre  organitza  diferents  activitats  orientades  al  treball
d’aptituds  personals  i  competències  socials  diverses  en  funció  de  les  necessitats
detectades entre l’alumnat.

2. En  data  11  de  novembre  de  2021,  registre  municipal  d’entrada  E2021007692,
l’Institut de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal de sufragar part de
la despesa derivada de l’organització de  diferents  activitats  d’acollida i  foment de la
convivència durant el curs escolar 2021-2022.

3. És d’interès de l’Àrea d’Educació col·laborar amb la tasca educativa de l’Institut de
Celrà, especialment pel que fa al treball de competències i habilitats socials que han de
contribuir a la construcció d’una societat més inclusiva, respectuosa, justa i cohesionada.

A tal  efecte, en data 17 de novembre de 2022, el  regidor  d’educació  ha emès una
proposta de concessió de subvenció a favor de l’Institut de Celrà per import der 2.500
euros per tal de sufragar les despeses derivades de l’organització d’activitats d’acollida i
foment de la convivència  durant el curs escolar 2021-2022.

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

PACTES

9. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de
Celrà i l’Institut de Celrà per tal de sufragar les despeses derivades de l’organització, per
part de l’institut, de diferents activitats d’acollida i foment de la convivència.

10. 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 el curs escolar 2021-2022.

11. Quantia de la subvenció i forma de pagament



L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Institut de Celrà amb un import màxim de 2.500
euros. 

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.

12. Justificació de la subvenció 

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 d’octubre 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  de  la  direcció  o  el/la  secretari/a  de  l’ens,  acreditativa  que  la  subvenció
atorgada s’ha destinat íntegrament a la finalitat per a la qual està destinada, que inclogui
una relació de les actuacions realitzades.

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 2.500 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 la
justificació  es  presenti  en  els  termini  fixat  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.

13. 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 realitza a la



Intervenció  general  de  l’Ajuntament,  i   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.

8. 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. 

9. Causes de resolució

El present conveni es resoldrà per les causes següents:

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

6. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es concedeix.
7. Mutu acord de les parts.
8. Incompliment  de  qualsevol  del  seus  pactes  i  la  inobservança  de  la  normativa

aplicable.

10. Normativa aplicable

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

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

17 de novembre, general de subvencions.
7. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya.
8. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals.

10. Resolució de conflictes

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa
referent al Municipi de Celrà. 



En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament.

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

 El  primer  pagament  es  realitzarà  mitjançant  el  lliurament  d’una  bestreta  del  50% de  l
subvenció concedida en el moment de la signatura del conveni.

  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 3260 48000 “Aportació Institut de Celrà i AFA Institut”. 

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

Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat
de la Corporació.

9. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS 03/2021 (expedient x2021000979).

ANTECEDENTS DE FET

1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe de data  16 de novembre de 2021, en
relació a la proposta de preus públics per les entrades d’espectacles de desembre 2021 i 1r
trimestre  2022 al  Teatre  Ateneu de Celrà  i  una proposta del  regidor  de  patrimoni  per
l’aprovació del preu públic per la venda d’avions per muntar.

2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 16 de novembre de 2021

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals
poden  establir  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  realització  d'activitats  de
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.

2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, modi-
ficat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus
públics  haurà  d'anar  acompanyada  d'una  memòria  econòmica-financera  que  justificarà
l'import  dels  preus  que  es  proposin,  el  grau  de  cobertura  financera  dels  costos
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.

3.  L'article  47.1  TRLRHL  estableix  que  l'establiment  o  modificació  dels  preus  públics
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.

4. Conforme a la delegació del Ple a la Junta de Govern Local que consta a l’article 4.6 de
l’Ordenança Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers
organitzats per l’Ajuntament en relació a l’establiment o modificació de preus públics a
favor de la Junta de Govern Local, sempre que els preus cobreixin el cost del servei. 

En cas de venda d’edicions municipals i d’actes puntuals referents a actuacions de teatre,
cursos esporàdics o actuacions anàlogues,  es faculta a la Junta de Govern Local  per a



establir el preu en funció dels costos estimats, que per raons d’interès públic podran ser
inferiors al cost real.

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l
l’adopció del següent

A C O R D

Primer.- Aprovar els preus públics que es detallen a l’Annex :

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler
municipal de l’Ajuntament de Celrà

Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea de cultura, a la de patrimoni i la de serveis
econòmics de la Corporació.

ANNEX:

Preus públics per espectacles de cultura:

Preus públics exempts d’IVA d’acord amb l’article 20.1.14 LIVA 



 

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Club 
Super 3

Alumnat 
Galliner

2x1 El 
Punt 
avui Escena 25

Promoció 
40% 

Promoció 
2x1 

Persones 
jubilades

Alumnat 
EMDC Escolars

Els Pastorets de Celrà 19/12/2021 i 2/1/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    -  €         5,40 €       4,50 € 6,75 € -  €       -  €     
Índalo 10/12/2021 12,00 €   -  €          -  €       0,00 € -  €     -  €       -  €        -  €      -  €         -  €        0,00 € 0,00 € -  €       -  €     
L'aspecte sensorial de les 
coses 15/01/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    3,00 €       5,40 €       4,50 € 6,75 € 4,00 €     -  €     
Andròmines 16/01/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    5,40 €       4,50 €       6,75 €         -  €       -  €     
Stabat Mater 29/01/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €       7,00 €    5,00 €       8,40 €       7,00 €       10,50 €       -  €       -  €     
El gegant del pi 12/02/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €       7,00 €    5,00 €       8,40 €       7,00 €       10,50 €       -  €       -  €     
Klaa 13/02/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    3,00 €       5,40 €       4,50 €       6,75 €         -  €       -  €     
Transbord 18/02/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €       7,00 €    5,00 €       8,40 €       7,00 €       10,50 €       -  €       3,00 €      

La infanticida 26/02/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €       7,00 €    5,00 €       8,40 €       7,00 €       10,50 €       -  €       -  €       

Soc una nou 27/02/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    3,00 €       5,40 €       4,50 €       6,75 €         -  €       -  €       

Anita Maravillas 13/03/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    3,00 €       5,40 €       4,50 €       6,75 €         -  €       -  €       

Accions de resistència 19/03/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €       7,00 €    5,00 €       8,40 €       7,00 €       10,50 €       -  €       -  €       

Sopa de pedres 27/03/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    3,00 €       5,40 €       4,50 €       6,75 €         -  €       -  €       

La motxilla de l'Ada 01/04/2022 -  €      -  €          -  €       -  €       -  €     -  €       -  €        -  €      -  €         -  €        -  €        -  €           -  €       3,00 €      

Mientras llueva 24/04/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €       4,50 €    3,00 €       5,40 €       4,50 €       6,75 €         4,00 €     -  €       

Preu Públic /entrada



 

10. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’incloguin per raó d’urgència
a la consideració de la Junta de Govern Local tres assumptes no compresos dins de l’ordre del dia i
que corresponen a:

 10.1: contracte menor de serveis per a la redacció del projecte per a l’estudi de
millora de la connectivitat entre diferents centres de treball i l’Ajuntament en el
terme municipal de Celrà a través de fibra fosca (expedient x2021001464).

 10.2: renúncia a la concessió administrativa de domini públic de la nau industrial
número 2 (expedient x2021000779).

 10.3: concessió d'una subvenció per sufragar part de les despeses derivades de
l'organització de la cavalcada de reis 2022 (expedient X2021001457).

L’alcalde sotmet a votació la urgència dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 

10.1. CONTRACTE MENOR SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A L'ESTUDI
DE  MILLORA  DE  LA  CONNECTIVITAT  ENTRE  DIFERENTS  CENTRES  DE  TREBALL  I
L'AJUNTAMENT EN EL TERME MUNICIPAL DE CELRÀ A TRAVÉS DE FIBRA FOSCA (expedient
x2021001464).

ANTECEDENTS DE FET

1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la redacció del projecte per l’estudi de millora de la
connectivitat entre els diferents centres de treball municipals i l’Ajuntament en el terme
municipal de Celrà a través de fibra fosca.

2. Ha presentat oferta l’empresa Gurbtec Telecom, S.L. per import de 3.900,00 euros IVA
exclòs  (4.719,00  euros,  IVA  inclòs).  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 GurbTec Telecom 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 GurbTec Telecom SL, amb NIF B-66110792,  el
contracte  menor de serveis  per a  la redacció del  projecte per l’estudi  de millora de la
connectivitat entre diferents centres de treball  i  l’Ajuntament en el  terme municipal de
Celrà a través de fibra fosca, per un import de 3.900,00 euros, IVA exclòs (4.719,00 euros,
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Termini de lliurament del projecte redactat: 20 de desembre de 2021.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
21.1500.6400 “projectes tècnics”, 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  Sr.  Jordi  Güell  Camps, enginyer
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.

10.  RENÚNCIA  A  LA  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  DE  DOMINI  PÚBLIC  DE  LA  NAU
INDUSTRIAL NÚMERO 2 (expedient x2021000779).

ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 19 d’octubre de 2021, per acord de Junta de Govern Local, es va adjudicar la
nau industrial número 2, de propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica,
mitjançant concessió de domini públic, a favor del Sr. (...).



 

D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la concessió de domini públic,
aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 3 de novembre de 2021.

2.- En data 25 de novembre de 2021, registre d’entrada municipal E2021008109, el Sr.
(...) va presentar la renúncia a la concessió administrativa de domini públic  de la nau
industrial número 2, amb efectes a partir del dia 1 de desembre de 2021.

3.- No es retornarà la garantia dipositada fins passat un mes de l’acte formal i positiu de
recepció, de conformitat amb la clàusula XIII, i de l’emissió de l’informe corresponent de la
tècnica de promoció econòmica, relatiu a la inspecció de les instal·lacions un cop retornades
i favorable per a la devolució de la garantia definitiva.

FONAMENTS DE DRET

1. La clàusula XII del Plec de clàusules per a l’adjudicació de naus industrials propietat
municipal per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà  preveu que la
concessió podrà extingir-se per renúncia del concessionari.

I en els mateixos termes es pronuncia l’article 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, quan disposa que les concessions
atorgades sobre el domini públic s’extingeixen per renúncia del concessionari.

2. Cal tenir present que quan finalitza la concessió el concessionari ha de complir amb les
obligacions següents:

 ha d’entregar a l’Ajuntament de Celrà, en perfecte estat d’ús i conservació, els béns
municipals afectes a la concessió a l’acabament d’aquesta. (apartat 1.b) “in fine” de
la clàusula VIII del plec)

 haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els béns de retorn
adscrits a aquesta. (apartat 5è de la clàusula VIII del plec)

 i les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament i el concessionari les ha de lliurar en
bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu del domini públic (clàusula XI del
plec).  A tal  efecte,  caldrà que l’Ajuntament designi  els  tècnics per inspeccionar
l’estat en què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la
inspecció tècnica,  l’execució de les obres i  treballs  de reparació i  reposició  que
s’estimin  necessàries  per  mantenir-les  en  les  condicions  previstes.  Les  obres  i
treballs  de  reparació  o  reposició  que  s’hagin  d’efectuar  seran  a  càrrec  del
concessionari 

3. De conformitat amb la clàusula XIII del plec, s’estableix un termini de garantia d’un mes
a comptar des de la finalització de la concessió, que es documentarà a través d’un acte
formal i positiu de la recepció. 

Sobre  la  base d’aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  unanimitat
l’adopció del següent

A C O R D

Primer. Acceptar  la renúncia presentada pel  Sr.  (...),  i  declarar  extingida la concessió
administrativa  de  domini  públic  de  la  nau  industrial  número  2  amb efectes  des  de  la
notificació del present acord. 

Segon. Notificar aquesta resolució a (...).

Tercer. Condicionar el retorn de la garantia definitiva a l’emissió del corresponent informe
tècnic favorable a la devolució de la garantia, un cop transcorregut el termini de garantia
de la clàusula XIII. 

Quart. Comunicar aquesta resolució a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació. 



 

10. CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES
DE L'ORGANITZACIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2022 (expedient X2021001457).

ANTECEDENTS DE FET

1. L’Associació Comissió de Reis de Celrà és l’encarregada d’organitzada la cavalcada de
reis  el  dia  5  de  gener,  conjuntament  amb l’Ajuntament  de  Celrà  i  altres  entitats  del
municipi. 

Com és habitual, la visita dels reis mags serà la tarda del dia 5 de gener de 2022.

2.  En  data  16  de  novembre  de  2021,  registre  municipal  d’entrada  E2021007779,
l’Associació Comissió de Reis de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’organització de la cavalcada de reis 2022. 

3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 24 de novembre de 2021.

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

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles
118-129 i  130-135 del Reglament d’  obres, activitats i  serveis dels ens locals  (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant decret
d’Alcaldia 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. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Comissió de reis  de Celrà,  CIF
G17585670, adreça Carretera de Juià, 48, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a efectes
de (...),  en els termes que tot seguit s’indiquen:

 Subvenció per import de 1.200,00 euros destinada a sufragar part de la despesa
derivada de l’organització de la cavalcada de reis 2022. 

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’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE REIS DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DE LA
CAVALCADA DE REIS 2022

A Celrà a xx de desembre de 2021

INTERVENEN

D’ una part,  el  Sr.  David Planas Lladó,  com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà,
actuant en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en



 

els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a)
del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
D’una altra, el Sr. (...), amb DNI (...) com a representant de l’Associació Juvenil
Comissió de Reis de Celrà, amb CIF G17585670 i domicili fiscal a Carretera de Juià,
88. 17460 Celrà. 

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat
necessària per a formalitzar el present conveni. 

EXPOSEN

1. L’Associació Comissió de Reis de Celrà és l’encarregada d’organitzar la cavalcada
de reis el dia 5 de gener, conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i altres entitats
del municipi. 

Com és habitual, la visita dels reis mags serà la tarda del dia 5 de gener de 2022.

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

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

PACTES

11. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
l’organització i desenvolupament de la cavalcada de reis de Celrà, que tindrà lloc el
dia 5 de gener de 2022.

12. Àmbit d’aplicació i termini d’execució

La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de l’organització
i desenvolupament de la cavalcada de reis 2022 i de les activitats que s’hi organitzin.

13. Quantia de la subvenció i forma de pagament

L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Comissió de Reis de Celrà, amb un
import de 1.200 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de l’organització
de de la cavalcada de reis 2022. 

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà
al  pagament  del  50%  de  l’import  concedit  mitjançant  transferència  bancària  al
compte corrent especificat per l’entitat perceptora. 

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

14. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de gener
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 dels ajuts mitjançant la presentació
d’una  certificació  del  secretari/a  de  l’ens,  acreditativa  que  cadascuna  de  les



 

subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així
com  una  descripció de  l’activitat,  especificant  el  grau  d’assoliment  dels  seus
objectius.

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de
la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau.

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa
finalitat,  procedent  de  qualsevol  de  les  administracions  o  entitats  públiques  o
privades, que s’haurà de fer constar  de forma expressa en el  certificat del/de la
Secretari/a de l’entitat.

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal
que,  aïlladament  o  en  concurrència  amb  altres  subvencions,  ajuts,  ingressos  o
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

Caldrà justificar el 100% dels imports de subvenció. 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 les subvencions es comprovarà que
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes,
completi  la documentació o ampliï  la informació. Així  mateix, l’entitat  beneficiària
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.

15. Obligacions de les parts

Per part de l’entitat beneficiària:

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

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

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

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

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

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

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



 

subvencions concedides.

Per part de l’Ajuntament de Celrà:

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

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

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

16. 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. 

17.  Causes de resolució

El present conveni es resoldrà per les causes següents:

1. Compliment  de  les  actuacions  i/o  finalització  del  període  d’execució  de
l’activitat o projecte.
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per
les quals es concedeixen.
3. Mutu acord de les parts.
4. Incompliment  de  qualsevol  del  seus  pactes  i  la  inobservança  de  la
normativa aplicable.

18. Normativa aplicable

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

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. RD 887/2006,  de 21 de juliol,  pel  qual s’aprova el  Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

11. Resolució de conflictes

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa
referent al Municipi de Celrà. 

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament.

Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 50% de la subvenció concedida. 



 

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost
de la corporació per a l’exercici  2021:  30338048005 “Associació  Juvenil  Comissió Reis
Celrà. Cavalcada de reis”

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

Sisè. Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la
Comptabilitat de la Corporació.

11. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

L’alcalde explica, a mode de resum, els temes que entren en l’ordre del dia de la propera sessió de
la Comissió Informativa Directorial. 

CLOENDA.  No havent-hi cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió a les 18.20
hores de tot el qual, jo, com a secretària accidental, en dono fe.
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