
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 21/2021
Caràcter: sessió ordinària
Convocatòria: 21 de desembre de 2021
Horari: de 17.25 hores a 17.55 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les  17.25 hores del dia  21 de desembre 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
30 de novembre de 2021.

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 30 de
novembre de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova
per unanimitat.

2.- Llicència urbanística per a la construcció de dos habitatges unifamiliars en
filera. x2021001258

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 7 d’octubre de 2021,  registre d’entrada E2021006852,  el Sr. (...),  en
representació  de  l’empresa  ICASOL  4  SL,  sol·licita llicència  d’obres  per  la
construcció  de  dos  habitatges  unifamiliars  en  filera  situats  al  carrer  Cabanya
número 18 de Celrà.



 

2. En data 11 d’octubre de 2021, registre de sortida S2021002698, es notifica a
l’empresa  ICASOL 4 SL que falta  aportar  documentació  per  poder  informar  la
llicència.

3. En data 13 d’octubre de 2021, registre de sortida S2021002709, es notifica a
l’empresa ICASOL 4 SL que falta  aportar  la  pre-sol·licitud de “autorización de
servidumbres  aeronáuticas”  presentada  a  AESA  del  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

4. En data 29 d’octubre de 2011, registre d’entrada E202100007378, el Sr. (...), en
representació de l’empresa ICASOL 4 SL, presenta documentació complementària.

En data 5 de novembre de 2021, registre d’entrada E2021007568, el Sr. (...), en
representació de l’empresa ICASOL 4 SL, presenta documentació complementària.

5. En data 11 de novembre de 2021, registre de sortida S2021003137, es notifica a
l’empresa ICASOL 4 SL que falta aportar documentació.

6. En data 26 de novembre de 2021, registre d’entrada E2021008108, el Sr. (...), en
representació de l’empresa ICASOL 4 SL, presenta documentació complementària.

7. En  data  29  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  81  i  83  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques.
4. Ordenances  fiscals  número  5,  reguladora  de  l'Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
5. L’adopció d’aquest acord és competència de la 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.

En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció
del següent

ACORD

Primer.-  Concedir  a  l’empresa  ICASOL  4  SL  amb  NIF  núm.  B-17735697  llicència
urbanística per a la construcció de dos habitatges unifamiliars en filera al carrer Cabanya
núm. 18 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:

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres:
1. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model

036).
2. Projecte  executiu  visat  i certificat  del  tècnic  redactor  en  el  que  aquest

certifiqui  que no han estat introduïdes modificacions respecte al  projecte
bàsic objecte de la llicència.

Documentació a presentar a l'acabar les obres:
1. Plànols  definitius  de  les  obres,  certificat  final  de  l'obra,  alta  cadastral  i

comunicació prèvia de 1ª ocupació.
2. Plànols  definitius  de  les  obres,  acotats  i  referenciats,  de  les  connexions  dels

serveis de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics. 
3. Presentació  dels  certificats  de  l'empresa  de  gestió  de  residus  i  sol·licitud  de

devolució de la fiança per a la gestió de residus.
4. La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i

imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua
potable i per a la prestació de qualsevol altre servei municipal. 

5. Etiqueta energètica en fase d’obra acabada.
Condicions Particulars:
1. Abans  de  començar  les  obres,  es  farà  acta  de  comprovació  i  conformitat  del
replanteig pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per
les obres que afectin a espais públics. 
Condicions Generals:

1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant. 
2. No  es  pot  intervenir  en cap  servei  d’instal·lacions  municipals  ni  en  cap espai

públic, sense prèvia autorització. 
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. 
4. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
5. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia

sol·licitud i llicència municipal. 
6. Es deixaran els espais  públics  amb les mateixes condicions d'abans de fer les

obres i totalment acabats. 
7. Les façanes i  les tanques 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. 

8. La llicència inclou la construcció de les tanques. 
9. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual

cosa caldrà ser sol·licitada a part. 
10. 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. 

11.No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
12. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la.
13. En  cas  d'instal·lar  aparells  d'aire  condicionat  caldrà  sol·licitar  la  corresponent

autorització. 
14.A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora



 

abans de la connexió a la xarxa general. 
15. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació

Urbana de Celrà.
16.Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques:
17. Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres

que es podran fer amb material  massís fins una cota màxima de 0,90 metres
s’admeten pilars a l’espai dels comptadors de serveis i a les portes) per damunt
de la vorera o del terreny i s'acabarà amb reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o
vegetació d'arbust, i que visiblement tindran un mínim del 50% dels forats en
vista frontal. 

18. Les  portes,  incorporades  a  les  tanques,  seguiran  els  mateixos  criteris  que  
aquestes.

19.En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la
corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells. 

20. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents. 
21. Es  farà  acta  de  comprovació  i  conformitat  del  replanteig  pels  serveis  tècnics

municipals. 
22. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la

llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el
mateix tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent.

23. Es  presentarà  plànols  acotats  i  referenciats  de  les  instal·lacions  existents  i
definitives en els espais públics. 

24. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral. 

25. L'obtenció  de  la  llicència  de  1ª  ocupació  serà  requeriment  necessari  i
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua
potable i per a la prestació de qualsevol altre servei municipal. 

26. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
27. Presentació de l’etiqueta energètica d’obra acabada.

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:     317.070,21 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:    10.304,78 €

Bonificació 10% (etiqueta energètica nivell A): 1.030,48 €

Placa informativa: 12,00 €

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 €

TOTAL: 9.596,30 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.-  Llicència  urbanística  per  a  la  construcció  d'una  nau  industrial.  Exp
2021001025



 

ANTECEDENTS DE FET

1. En  data  4  d’agost  de  2021,  registre  d’entrada  E2021005364,  el  Sr.  (...),  en
representació de l’empresa LULOMA JUIÀ SL, sol·licita llicència urbanística per a la
construcció d’una nau industrial amb oficines al carrer Pirineus número 69-71 de
Celrà.

2. En data 7 de setembre de 2021, registre de sortida S2021002370, es tramet la
documentació  aportada a la  Direcció General  de Prevenció,  Extinció  Incendis  i
Salvaments de la Generalitat de Catalunya.

3. En data 21 de setembre de 2021, registre d’entrada 2021006279, es rep informe
desfavorable del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis  de la Generalitat  de
Catalunya.

4. En data 27 de setembre de 2021, registre de sortida S2021002544, es notifica a
l’empresa LULOMA JUIÀ SL que falta aportar documentació complementària per
poder informar sobre l’expedient.

5. En data 28 de setembre de 2021, registre d’entrada E2021006478, el Sr. (...), en
representació  de  l’empresa  LULOMA  JUIÀ  SL,  presenta  documentació
complementària referent a mesures de protecció contra incendis.

6. En data 29 de setembre de 2021, registre de sortida S2021002564, es tramet la
documentació a la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments
de la Generalitat de Catalunya.

7. En data 14 d’octubre de 2021, registre d’entrada 2021006945, es rep informe
desfavorable del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis  de la Generalitat  de
Catalunya.

8. En data 28 d’octubre de 2021, l’enginyer municipal  emet informe favorable en
relació a les mesures de protecció contra incendis i justifica que es tracta d’un
establiment sense ús definit, i que per tan, caldrà que cada un des usuaris dels
establiments demanin la seva llicència d’activitat i justifiquin el compliment dels
requisits segons el seu ús, risc, tipologia i superfície.

9. En data 1 de desembre de 2021, registre d’entrada E2021008244, el Sr. (...), en
representació  de  l’empresa  LULOMA  JUIÀ  SL,  presenta  documentació
complementària.

10. En data 9 de desembre de 2021, registre de sortida S2021003406, es notifica a
l’empresa LULOMA JUIÀ SL que falta aportar documentació per poder informar
sobre la llicència.

11. En data 13 de desembre de 2021,  registre d’entrada E2021008468, el Sr. (...),
en  representació  de  l’empresa  LULOMA  JUIÀ  SL,  presenta  documentació
complementària.

12. En  data  13  de  desembre  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  81  i  83  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques.
4. Ordenances  fiscals  número  5,  reguladora  de  l'Impost  sobre  Construccions,
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.



 

5. L’adopció d’aquest acord és competència de la 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.

En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció
del següent

ACORD

Primer.-  Concedir  a l’empresa LULOMA JUIÀ SL amb NIF núm. B-06892731 llicència
urbanística per a la construcció d’una nau industrial amb oficines al carrer Pirineus núm.
69-71 de Celrà (ref. cadastral núm. ..... i ...), salvat el dret de propietat i sens perjudici
de tercer.

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

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

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres:
1. Alta IAE del constructor. 
2. Projecte  executiu  visat  i  certificat  del  tècnic  redactor  en el  que  aquest

certifiqui que no han estat introduïdes modificacions respecte al projecte
bàsic objecte de la llicència.

3. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas.

Documentació a presentar a l'acabar les obres
6. Plànols  definitius  de les  obres,  certificat  final  de l'obra,  alta  cadastral  i

comunicació prèvia de 1ª ocupació.
7. Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels

serveis de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais
públics. 

8. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
9. La  comunicació  prèvia  i  l'obtenció  de  la  1ª  ocupació  serà  requeriment

necessari i imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i
per a la prestació de qualsevol altre servei municipal. 

Condicions particulars:

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

2. Abans  de  començar  les  obres,  es  farà  acta  de  comprovació  i  conformitat  del
replanteig  pels  serveis  tècnics  municipals  i  el  constructor,  per  obres  majors  i
també per les obres que afectin a espais públics. 

3. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes
a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.

4. Caldrà complir  amb els  requeriments  de l’informe de l’enginyer  municipal  que



 

indica:

i. Per a poder exercir qualsevol activitat en algun dels establiments
caldrà disposar de: 

b) Acta de primera ocupació de les obres executades. 
c) Llicència  de les obres necessàries per adequar  l’establiment  a l’activitat

que es vol exercir, vinculat a informe de prevenció d’incendis. 
d) L’habilitació necessària per exercir l’activitat, que es tramitarà d’acord amb

la legislació ambiental específica pel tipus d’activitat.

5. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra
incendis,  si  s’escau,  s’haurà  d’efectuar  segons  s’indica  a  la  Instrucció  Tècnica
Complementària  SP  136 “Certificació  d’instal·lació  o  aplicació  de  productes  de
protecció passiva contra incendis.”

6. Una  vegada  acabades  les  obres,  i  abans  d’iniciar  l’activitat,  caldrà  obtenir  la
corresponent  habilitació  d’aquesta  d’acord  amb  la  legislació  específica,  llei
20/2009  i/o  llei  18/2020,  adjuntant  certificat  primera  ocupació  i  un  acte  de
comprovació favorable en matèria de protecció contra incendis, segons s’estableixi
a la Llei 3/2010.

Condicions generals:

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. Les  aigües  tindran  xarxa  separativa  i  les  plujanes  es  connectaran  a  la  xarxa

pública existent de fecals del carrer Pirineus.
4. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia

sol·licitud i llicència municipal. 
5. La llicència inclou la construcció de les tanques.
6. Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques:

i. Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de
1,80 metres que es podran fer amb material massís fins una cota
màxima de 0,90 metres s’admeten pilars a l’espai dels comptadors
de serveis i a les portes) per damunt de la vorera o del terreny i
s'acabarà amb reixes, tela o planxa metàl·lica,  fusta o vegetació
d'arbust, i que visiblement tindran un mínim del 50% dels forats en
vista frontal. 

ii. Les  portes,  incorporades  a  les  tanques,  seguiran  els  mateixos  
criteris que aquestes.

7. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.
8. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i

amb la llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació
existents  i  amb el  mateix tractament  d’acabat  ratllat  perpendicular  a la
vorada existent.

9. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
10. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la.
11.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. 

12. 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. 

13. L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual



 

cosa caldrà ser sol·licitada a part.   
14.No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai

públic, sense prèvia autorització. 
15. Es deixaran els espais  públics  amb les mateixes condicions d'abans de fer les

obres i totalment acabats.
16. Es  presentarà  plànols  acotats  i  referenciats  de  les  instal·lacions  existents  i

definitives en els espais públics. 
17. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral. 
18. L'obtenció  de  la  llicència  de  1ª  ocupació  serà  requeriment  necessari  i

imprescindible  per  el  subministrament  d'aigua  potable  i  per  a  la  prestació  de
qualsevol altre servei municipal. 

19. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
20. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació

Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació.

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5)

Base liquidable declarada:  1.588.499,20 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:    51.626,22 €

Placa informativa: 12,00 €

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

310,00 €

TOTAL: 51.948,22 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.

4.- Aprovació inicial del projecte d'obra de reparació dels teulats de sales de
pretractament més bufants de la EDAR de Celrà. Exp 2021_193

ANTECEDENTS DE FET

El data 25 d’octubre de 2021, registre d’entrada municipal núm. 7282, el Consell Comarcal
del Gironès presenta memòria valorada titulada Substitució de la coberta dels edificis de la
depuradora de Celrà,   redactat per l’enginyer industrial Sr. Jordi Güell Camps. 

El pressupost d’execució per contracte de 35.243,32 Euros IVA exclòs (42.644,42 Euros IVA
inclòs).

El projecte planteja la substitució del teulat de les diferents sales a la depuradora municipal,
concretament a les sales de pretractament, fangs, bufants i CCM.
 



 

Ha emès informe favorable l’enginyer 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 de l’obra titulada  Substitució de la coberta dels
edificis de la depuradora de Celrà, redactat pel Sr. Jordi Güell Camps, enginyer industrial,
amb un pressupost d’execució per contracte de 35.243,32 Euros IVA exclòs (42.644,42
Euros 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.

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 “Substitució de la coberta dels
edificis  de  la  depuradora  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.

5.- Aprovació inicial projecte d'obres d'instal.lació de plaques fotovoltaiques a la
EDAR de Celrà. Exp 2021_194

ANTECEDENTS DE FET

El  data  22  de  novembre  de  2021,  registre  d’entrada  municipal  núm.  8001,  el  Consell
Comarcal  del  Gironès  presenta  projecte  d’obra  ordinària  titulat  Instal·lació  de  plaques
fotovoltaiques a la coberta de l’EDAR de Celrà, redactat per l’enginyer industrial Sr. Jordi
Güell Camps. 

El pressupost d’execució per contracte de 48.654,26 Euros IVA exclòs (58.871,65 Euros IVA
inclòs).

El  projecte  planteja  la  necessitat  de  reduir  la  despesa  energètica  de  les  instal·lacions
elèctriques mitjançant la implantació d’un camp fotovoltaic,  amb un total  70 panells de



 

540Wp, que conformaran una potència de 37.800 wp, a les cobertes de les naus industrials
de l’EDAR.
 
Ha emès informe favorable l’enginyer 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  Instal·lació  de  plaques
fotovoltaiques  a  la  coberta  de  l’EDAR,  redactat  pel  Sr.  Jordi  Güell  Camps,  enginyer
industrial,  amb un  pressupost  d’execució  per  contracte  de  48.654,26  Euros  IVA  exclòs
(58.871,65 Euros 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.

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  “Instal·lació  de  plaques
fotovoltaiques a la coberta de l’EDAR”, 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.

6.- Aprovació inicial del Projecte d'instal·lació d'assecat de sorres de drenatge
de la EDAR de Celrà. Exp 2021_195

ANTECEDENTS DE FET

El data 25 d’octubre de 2021, registre d’entrada municipal núm. 7281, el Consell Comarcal
del  Gironès presenta projecte d’obra ordinària titulat  PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA
CONSTRUCCIÓ  D'UN  FOSSAT  PER  A  DESSACADOR  DE  SORRES  PROCEDENTS  DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DE FECALS DE CELRÀ,   redactat per l’enginyer industrial Sr. Jordi
Güell Camps. 



 

El pressupost d’execució per contracte de 21.524,90 Euros IVA exclòs (26.045,13 Euros
IVA inclòs).

El  projecte planteja la necessitat  de millorar  l’assecatge de les sorres  provinents de la
neteja del retenidor de sorrers de l’estació de bombeig de fecals per tal de facilitar el seu
posterior transport  i  eliminació a un menor cost i  donar compliment a la normativa de
residus.
 
Ha emès informe favorable l’enginyer 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  CONSTRUCCIÓ  D'UN
FOSSAT PER A DESSACADOR DE SORRES PROCEDENTS DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DE
FECALS  DE  CELRÀ,  redactat  pel  Sr.  Jordi  Güell  Camps,  enginyer  industrial,  amb  un
pressupost d’execució per 21.524,90 Euros IVA exclòs (26.045,13 Euros 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.

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 “CONSTRUCCIÓ D'UN FOSSAT
PER A DESSACADOR DE SORRES PROCEDENTS DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG DE FECALS 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.



 

7.- Adhesió a l’acord marc de serveis de manteniment d’aparells  elevadors i
subministrament  d’elements  substitutius  amb  destinació  als  ens  locals  de
Catalunya de l'ACM. Exp. x2021001482

ANTECEDENTS DE FET

1.- Per acord del ple de la corporació l’Ajuntament de Celrà va aprovar l’adhesió a l’acord
marc  del  servei  de  manteniment  d’aparells  elevadors  i  de  subministrament  d’elements
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Citylift SA (Lot 6)
amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2018 i en relació a sis aparells elevadors. Dit
acord finalitza a 31 de desembre de 2021.

2.- Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Celrà, en sessió de data 13 d’abril de 2021, ha
aprovat l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de
la Central de Compres de l’ACM-CCDL.

3.- El  Consorci  Català pel  desenvolupament Local  (CCDL),  per  encàrrec  de l’Associació
Catalana  de  Municipis  (ACM),  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment
administratiu  a  tal  efecte  de  conformitat  amb  els  plecs  de  clàusules  administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 19/2021
de data 23 de març de 2021 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar, en
la sessió ordinària de la Comissió executiva de data 14 de juliol de 2021,  adjudicar l’Acord
marc  del  servei  de  manteniment  d’aparells  elevadors  i  subministrament  d’elements
substitutius  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (Exp.  2020.02)  a  les
empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona: 
(...)
Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt
Empordà, Garrotxa i Ripollès.

1. CITYLIFT SA
2. ZARDOYA OTIS SA
3. MARVI ASCENSORES SL
4. ASCENSORS SERRA SA
5. ORONA S. COOP.

(...)
Aquest contracte té una durada de dos anys inicials més dos anys de pròrroga, amb una
durada màxima de quatre anys. 

4.- En data  20 de setembre de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats  mercantils  adjudicatàries,  els  corresponents  contractes  de  l’Acord  marc  de
manteniment  d’aparells  elevadors  i  subministrament  d’elements  substitutius,  licitat  de
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior. 

5.- Consta a l’expedient informe on es posa de manifest l’interès d’adherir-se a  l’Acord
marc  de serveis  de  manteniment  d’aparells  elevadors  i  subministrament  d’elements
substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2020.02), concretament als
Lots 6 - Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany,
Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès, i proposant l’adjudicació del servei en la modalitat de
‘Manteniment  semi  risc  i  rescat  interior  d’ascensors’ a  l’empresa  Citylift,  S.A.,  per  als
ascensors que s’indiquen a continuació, per un import de 565,00 euros anuals per aparell,
resultant un import total anual de 3.390,00 euros, IVA exclòs (4.101,90 euros, IVA inclòs):

Edifici RAE Marca
Ajuntament 010200 A ES17007958 Schlinder SA
Centre Cívic La Fàbrica 16312-GI A 5160 Ascensors Serra
Can Ponac 31849-GI Ascensors Girona



 

Ateneu 31414-GI 972494663 Ascensors Zener
Escola Aulet 14107-GI A 2167 Ascensors Girona
Escoles velles 14918-I Vic Metalls

6.-  Consta a l’expedient pressupost de Citylift, S.A. per al manteniment de 6 ascensors
situats en els edificis de titularitat i responsabilitat municipal indicats en l’apartat anterior.

FONAMENTS DE DRET

1.- Articles 227 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic
(LCSP), en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i  règim de centrals de
contractació  i  l’adhesió  a  aquestes  i  articles  concordants  del  TRLCSP  en  relació  a  les
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 

2.- Articles 219 a 222 LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests. 

3.- Disposició addicional 3a LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL.

4.- Plecs de clàusules administratives particulars i  prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. XDDL 2020.02). 

5.- L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
323/2021 de 30 de març.

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

ACORD

Primer.- Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Celrà  a  l’acord  marc  del  servei  de
manteniment  d’aparells  elevadors  i  de  subministrament  d’elements  substitutius  amb
destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  adjudicat  per  l’Associació  Catalana  de
Municipis (ACM) en la sessió ordinària de la Comissió executiva de data 14 de juliol de
2021, a l’empresa Citylift SA (Lot 6) (Exp. 2020.02). 

Segon.- Adjudicar el contracte per al servei de manteniment dels ascensors de titularitat
municipal indicats a la part expositiva d’aquest acord a favor de Citylift, S.A., amb NIF A-
17735135, per un import total de 3.390,00 euros, IVA exclòs anuals (4.101,90 euros, IVA
inclòs),  per  a  sis  ascensors  en  la  modalitat  ‘Manteniment  semi  risc  i  rescat  interior
d’ascensors’, a comptar des del dia 1 de gener de 2022, amb una durada inicial de dos
anys prorrogables per dos anys més fins un màxim de quatre anys, 

En el cas dels aparells elevadors l’empresa  Citylift, S.A. s’ha compromès a donar resposta
en les condicions següents:

Tipus de resposta/reparació màxim Hores/dies
Temps de resposta màxim - amb aturada 2h
Temps de resposta màxim - sense aturada 12h
Temps de reparació màxim - amb aturada 12h
Temps de reparació màxim - sense aturada 2 dies naturals

Tercer.-  Aprovar  la  despesa  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  número
11.9200.21300 manteniment ascensor ajuntament, 30.3330.21300 manteniment ascensor
centre  cultural,  30.3331.21300  manteniment  ascensor  ateneu,  70.2310.21300
manteniment ascensor escoles velles, 74.3372.21300 manteniment ascensor casal d’avis



 

Can  Ponac  i  76.3231.21300  manteniment  ascensor  escola  Aulet  del  pressupost  de  la
corporació.

Quart.- Els pagaments s’efectuaran en modalitat mensual, abonant l’import total anual en
12 quotes.

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 l’àrea de serveis municipals,
que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

Setè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Citylift, S.A., al CCDL
(preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la
resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Vuitè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona
el contracte i dóna inici a la seva execució.

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

8.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis per al seguiment arqueològic de
l'es obres d'adequació de l'accés a la Torre Desvern. Exp. x2021001470

ANTECEDENTS DE FET

1.  Consta  a  l’expedient  la  proposta  de  tramitació  de  contracte  menor  de  serveis  pel
seguiment arqueològic de les obres d’adequació de l’accés a la Torre Desvern de Celrà.

2. A tal efecte, es va convidar a una empresa que consta a l’expedient per a què presentés
la seva oferta econòmica, sent la següent:

Nom Import  IVA
exclòs

Norfeu, Art i Patrimoni SC 4.460,00 €

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 Norfeu, Art i Patrimoni SC, 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  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic l’objecte del contracte és d’obres.



 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L’article  118.1  de la  Llei  9/2017,  de  8 de novembre,  de  contractes  del  sector  públic,
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  de  contractes  de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació  que motivi  la necessitat  del
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
323/2021, de data 30 de març, 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 Norfeu, Art i Patrimoni SC, amb NIF J-55198410,
el  contracte  menor  de serveis  pel  seguiment arqueològic  de  les  obres  d’adequació  de
l’accés a la Torre Desvern de Celrà, per un import de 4.460,00 euros, IVA exclòs (5.396,60
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Execució del contracte: fins a 15 de febrer de 2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
30.3360.68200 “Torre Desvern”, 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.-  Adjudicació contracte menor de serveis  reparació màquina escombradora
DULEVO. Exp 2021001546

ANTECEDENTS DE FET



 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per la
reparació de la màquina escombradora DULEVO.

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  DULECENTRE,  SA,  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  DULECENTRE,  SA,  amb  NIF  A-64894736,  el
contracte menor de serveis per la reparació de la màquina escombradora DULEVO per un
import de 7.453,02  euros, IVA exclòs (9.018,15 euros, IVA inclòs),  de conformitat amb
l’oferta presentada.

Durada del contracte: Fins el 31 de desembre de 2021

Segon. Autoritzar  i  disposar la despesa,  per vinculació  jurídica,  amb càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  80.1630.21300  “Arranjament i manteniment maquinària neteja viària” 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 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.

10.-  Adjudicació  contracte  menor  de  subministrament  per  adquisició  i
instal·lació de 5 càmeres a la Torre Desvern. Exp 2021_1547

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament
per adquisició i instal·lació de 5 càmeres de vigilància a la Torre Desvern degut a l’augment
d’intrusió i gamberrisme a tot l’entorn de la zona, amb robatoris i destrosses a tot l’espai.

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 TELECTA, 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 de futurs de proposta de
crèdit  suficient  per  a  l’execució  del  contracte,  en  el  exercici  2022,  raó  per  la  que cal
condicionar l’eficàcia dels acords a l’aprovació definitiva del pressupost 2022.

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 de 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 TELECTA, SL, amb NIF B-17354341, el contracte
menor de  subministrament per adquisició i instal·lació de 5 càmeres de vigilància a la
Torre Desvern per un import de 4.012,80 euros, IVA exclòs (4.855,49 euros, IVA inclòs),
de conformitat amb l’oferta presentada, condicionant l’eficàcia de la present adjudicació a
l’aprovació definitiva del pressupost 2022 en tràmit d’exposició pública. En el supòsit que
no es produís dita aprovació o quedes modificada la consignació inicial prevista, el present
acord quedarà sense eficàcia.

Execució del contracte: Fins el 31 de gener del 2022

Segon. Autoritzar i disposar la despesa, prèvia aprovació del pressupost 2022, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 11.9200.62300 “ Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge”
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 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.

11.-  Adjudicació d'una subvenció per a la formació interna dels monitors de
l'Associació Juvenil Esplai de Celrà. Exp. x2021001382

ANTECEDENTS DE FET



 

1. En  data  30  d’octubre  de  2021,  registre  d’entrada  municipal  E2021007385  l’Associació
juvenil Esplai Celrà (AJEC)  ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal sufragar la
despesa  derivada  de  l’organització  de  diversos  cursos  de  formació  per  a  monitors  i
monitores de l’entitat durant l’any 2021, per import de 1.437,63 euros.

2. El  regidor  d’Educació  ha emès una  proposta  de concessió  d’una  subvenció  a  favor  de
l’Associació juvenil Esplai Celrà (AJEC) per import de 1.437,64 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.

3. Ha emès informe l’interventor  de  la  corporació  en  data  10  de  desembre de  2021 de
conformitat amb la proposta de despesa que està prevista en el pressupost municipal pel
2021 .

4. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 9 de desembre 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’Associació  Juvenil  Esplai  de  Celrà  (AJEC),  CIF
G17506403   i  domicili  a  cta.  Juià,  48,  17460  Celrà,  i  adreça  electrònica  a  efectes  de
notificacions ......., per import de 1.437,63 euros en els termes que tot seguit s’indiquen:

 Lliurament  del  80%  de  l’import  de  la  subvenció  atorgada  mitjançant  transferència
bancària en el moment de la signatura del conveni.

 Pagament  del  20  % restant  de  la  subvenció  concedida una  vegada s’hagi  justificat
correctament la subvenció.

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

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ASSOCIACIÓ
JUVENIL  ESPLAI  CELRÀ  PER  A  LA  CONCESSIÓ  D’UNA  SUBVENCIÓ  PER  A
SUFGRAGAR LA DESPESA DERIVADA DE LA FORMACIÓ DEL MONITORATGE DE
L’ENTITAT 

A Celrà a xx de  desembre 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. (...)  amb DNI ..........., com a presidenta de l’Associació Juvenil
Esplai Celrà, amb CIF G17506403 i adreça a Ctra. Juià, 88 de Celrà.

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

EXPOSEN

1. L’Associació Juvenil Esplai  Celrà (AJEC) és una entitat municipal sense afany de
lucre que ofereix un espai anual d’educació en el lleure per infants i joves. Durant el curs
escolar s’ofereix activitat d’esplai els dissabtes a la tarda, i a l’estiu, s’organitza un casal
durant els mesos de juliol i agost.

A través de l’educació en el lleure, l’AJEC treballa valors com la col·laboració i el treball
en equip, la confiança, l’autonomia, l’empatia, la participació i l’esperit crític a través de
jocs que promocionin la convivència, el diàleg, la creativitat i la descoberta de l’entorn.

La seva programació d’activitats  inclou  colònies,  acampades i sortides que  facilitin
l’assoliment d’alguns dels objectius de l’entitat com són l’educació integral de l’individu i
la  participació  activa  en  l’entorn  social  i  natural  més  proper  a  través  del  joc,
l’experimentació i la cooperació.

Durant  l’hivern,  l’AJEC  ofereix  activitat  d’esplai  els  dissabtes  a  la  tarda  i  atenen
aproximadament uns 80 infants i joves d’entre 1r de primària i 4t d’ESO.
Durant els mesos de juliol i agost organitza casal d’estiu per a més de 300 infants i joves
des de P3 i fins a 4t d’ESO.

2. Així doncs, la tasca que fan és important i significativa tant a nivell qualitatiu com
quantitatiu   i,  l’entitat  requereix un important  nombre de monitors  i  monitores  amb
capacitats i recursos suficients per a dinamitzar activitats  segures, de qualitat i amb
objectius pedagògics que contribueixin al creixement personal i social dels infants i joves
que atenen.

A  tal  efecte,  l’associació  promou  la  formació  en  diferents  aspectes  entre  el  seu
monitoratge.

3. En  data  30  d’octubre  de  2021,  registre  d’entrada  municipal  E2021007385
l’Associació juvenil Esplai Celrà (AJEC) ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal
sufragar  la  despesa derivada de l’organització  de  diversos  cursos  de formació  per  a
monitors i monitores de l’entitat durant l’any 2021, per import de 1.437,63 euros.

4. És voluntat de l’Ajuntament de Celrà col·laborar amb la tasca de l’AJEC i apostar
per  una  educació  en  el  lleure  de  qualitat  que  compti  amb  personal  amb  formació
específica per a desenvolupar la seva tasca.

A  tal  efecte, en  data  1  de  desembre  de  2021, el  regidor  d’educació  ha  emès  una
proposta de concessió de subvenció per import de 1.437,63 euros a favor de l’Associació
Juvenil Esplai Celrà amb CIF G17506403, destinada a sufragar la despesa derivada de
l’organització de cursos formatius per a l’equip de monitoratge de l’entitat, durant l’any
2021.

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



 

PACTES
1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de
Celrà i  l’Associació Juvenil Esplai Celrà  per tal de sufragar les despeses derivades de
l’organització, per part de l’entitat, de cursos de formació per a l’equip de monitoratge de
l’entitat, durant l’any 2021.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per la finalitat per a
la qual està prevista, durant l’any 2021.

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Associació Juvenil  Esplai Celrà amb un import
màxim de 1.437,63 euros. 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció  s’entendrà acceptada i es procedirà al
pagament del 80% del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent
especificat per l’entitat perceptora. 
El  segon  pagament,  corresponent  al  20%  restant,  es  realitzarà  una  vegada  s’hagi
justificat correctament la subvenció.

4. Justificació de la subvenció 

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 28 de febrer 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/la  secretari/ària  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 amb el següent detall: títol de la formació, entitat que l’ha
prestat, data de formació i import del cost de l’activitat. El certificat haurà d’estar signat i
s’haurà de presentar en format pdf.

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 1.437,63  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.

5. Obligacions de les parts



 

Per part de l’entitat beneficiària:
1. Executar l’activitat objecte d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat a l’efecte.
2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es concedeix. 
3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest conveni de
col·laboració.
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals relacionats amb l’actuació subvencionada la col·laboració de l’Ajuntament de
Celrà en l’execució del projecte.
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es 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.

6. Protecció de dades

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

7. Causes de resolució
El present conveni es resoldrà per les causes següents:
1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat o
projecte.
2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es concedeix.
3. Mutu acord de les parts.
4. Incompliment  de  qualsevol  del  seus  pactes  i  la  inobservança  de  la  normativa
aplicable.

8. Normativa aplicable
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la
normativa següent:
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

9. Resolució de conflictes



 

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

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

 El  primer pagament  es  realitzarà  mitjançant el  lliurament  d’una  bestreta  del  80% de al
subvenció concedida en el moment de la signatura del conveni.
  El segon pagament corresponent al 20% 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  3370  48001  “Associació Juvenil Esplai Celrà”.

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

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

12.- Concessió d'una subvenció a l'AFA de l'escola l'Aulet per promocionar el
programa d'educació artísitica durant el curs 2021-2022. Exp. x2021001454

ANTECEDENTS DE FET

1. L’AFA l’Aulet impulsa el projecte d’Educació Artística conjuntament amb l’escola que el duu
a terme de manera integrada en el currículum dels diferents cursos del centre. L’objectiu
general  del  programa  d’Educació  Artística  és  el  de  complementar  els  coneixements  i
aprenentatges que adquireix l’alumnat a l’escola amb una formació artística-expressiva que
banda  d’oferir  els  coneixements  tècnics  específics  de  cada  disciplina   i  la  possibilitat
d’experimentar amb tècniques diferents a les que habitualment s’utilitzen a les escoles, els
permetrà  ampliar  competències  personals  transversals  com  el  desenvolupament  de  la
creativitat i la imaginació, el foment de l’autoestima, el treball en equip, l’expressió plàstica
o oral d’un/a mateix/a, la gestió dels nervis i molts altres aspectes que es poden treballar
mitjançant disciplines com el teatre i l’educació plàstica.

2. L’AFA de l’escola assumeix la despesa derivada de la contractació de dues assessors, un de
teatre i un altre de plàstica, per al desenvolupament d’aquest projecte.

3. En data 16 de novembre de 2020, registre municipal d’entrada E2021007777, l’AFA de
l’escola ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per tal que l’Ajuntament doni suport al
programa d’Educació Artística a l’escola l’Aulet durant el curs 2021-2022.

4. La subvenció està prevista nominativament en el  pressupost municipal  de despeses de
l’Ajuntament  de  Celrà  per  l’exercici  2021  en  la  següent  aplicació  i  disposa  de  crèdit
suficient: 76 3231 48002 “Aportació escola Aulet i AMPA Aulet”.

5. Ha  emès  informe l’interventor  de  la  corporació  en  data  13  de  desembre  de  2021  de
conformitat amb la proposta de despesa que està prevista en el pressupost municipal pel
2021 .

6. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 10 de desembre 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’AFA de l’escola  L’Aulet  amb CIF  G17068628,
domicili c. Germans Sàbat, 64, 1460,Celrà,  i adreça electrònica a efectes de notificacions ......,
en els termes que tot seguit s’indiquen:

 Una subvenció per import de 500 euros destinada al foment del programa d’educació
artística que es desenvolupa a l’escola l’Aulet de Celrà.

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
l’AULET  PER  A  IMPULSAR  EL  PROGRAMA  D’EDUCACIÓ  ARTÍSTICA  A
L’ESCOLA L’AULET DURANT EL CURS 2021-2022.

A Celrà a xx de desembre 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. ...... amb DNI ......... com a presidenta de l’AFA l’Aulet, amb
CIF G17068628.

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

EXPOSEN

1. L’AFA  l’Aulet  impulsa  el  projecte  d’Educació  Artística  conjuntament  amb
l’escola que el duu a terme com a projecte transversal i de manera integrada en el
currículum dels diferents cursos del centre.
El projecte es concreta en la promoció del teatre i l’educació visual i plàstica i es
desenvolupa a través de dues figures professionals que assessoren l’alumnat i el
claustre en aquestes dues especialitats. 



 

L’ objectiu general del programa d’Educació Artística és el de complementar els
coneixements i aprenentatges que adquireix l’alumnat a l’escola amb una formació
artístico-expressiva que banda d’oferir els coneixements tècnics específics de cada
disciplina  i  la  possibilitat  d’experimentar  amb  tècniques  diferents  a  les  que
habitualment s’utilitzen a les escoles, els permetrà ampliar competències personals
transversals com el desenvolupament de la creativitat i la imaginació, el foment de
l’autoestima, el  treball  en equip,  l’expressió plàstica o oral  d’un/a mateix/a,  la
gestió  dels  nervis  i  molts  altres  aspectes  que  es  poden  treballar  mitjançant
disciplines com el teatre i l’educació plàstica.

L’AFA assumeix íntegrament  la  despesa derivada de la  contractació  d’aquestes
dues persones i  en data 16 de novembre de 2021, registre d’entrada municipal
E2021007777, ha sol·licitat una subvenció a l’Ajuntament per tal de donar suport
al programa d’Educació Artística a l’escola l’Aulet durant el curs 2021-2022.

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

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

PACTES
1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament
en el desenvolupament del Programa d’Educació Artística que impulsa l’AFA l’Aulet,
durant el curs escolar 2021-2022.
El projecte es concreta en la promoció del teatre i l’educació visual i plàstica i es
desenvolupa a través de dues figures professionals que assessoren l’alumnat i el
claustre en aquestes dues especialitats  i  que són contractades directament per
l’AFA l’Aulet.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució

La subvenció es destinarà a finançar part de la despesa derivada de la contractació
de les persones que assessoren alumnat i claustre en les disciplines de teatre i
plàstica mitjançant sessions presencials i vivencials, durant el curs escolar 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’AFA l’Aulet amb un import de 500 euros per
a col·laborar en el desenvolupament del programa d’Educació Artística  a l’escola
l’Aulet durant el curs 2021-2022. 
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 beneficiària. 
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi
justificat correctament la subvenció.

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables
Termini  de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el  dia 30 de



 

setembre  de  2022,  mitjançant  la  presentació  de  la  documentació  requerida  al
Registre d’Entrada Municipal a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Celrà.
Es  justificarà la  subvenció  atorgada  i  la  seva  destinació,  i  es  facilitarà  a
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada
s’han  destinat  íntegrament  a  l’activitat  subvencionada així  com  les  activitats
concretes  a  les  que  s’ha  destinat  la  subvenció.  El  mateix  certificat  haurà
d’especificar el cost definitiu de la realització de l’activitat subvencionada.

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

A  més  a  més,  també  caldrà  presentar  documents  acreditatius de  la  despesa
realitzada, en aquest cas, algun dels rebuts de salari de les persones contractades
durant  el  període  subvencionable  per  import  com a mínim de 500 euros.  Així
mateix, s’hauran de presentar els contractes laborals i el justificant de l’alta a la
Seguretat  Social  de  les  persones  contractades,  en  el  cas  que  hagin  patit
modificacions respecte als que l’entitat va presentar a l’Ajuntament l’any 2018.  
Si s’escau, també caldrà aportar la  justificació documental de la difusió feta del
finançament de l'Ajuntament. 

Caldrà justificar un import  mínim de 500 euros corresponents a la totalitat  de
l’import concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquests import, la subvenció
atorgada  es  reduirà  en  la  proporció  corresponent  a  la  part  no  justificada,
procedint-se  a  la  modificació  de  l’atorgament  i,  si  escau,  al  reintegrament
corresponent.
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que la
justificació es presenti en el termini fixat i les comprovarà formalment. A aquests
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi
la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots
els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos
vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.

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

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

2. Destinar  íntegrament  la  subvenció  atorgada  a  les  finalitats  per  les  quals  es
concedeixen. 

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

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

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

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



 

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

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

Per part de l’Ajuntament de Celrà:
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i en

aquest conveni.

2. Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats subvencionades d’acord amb aquest
conveni regulador.

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

6. Protecció de dades

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

7. Causes de resolució
El present conveni es resoldrà per les causes següents:

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

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

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

aplicable.

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

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

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

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

i serveis dels ens locals.

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 els termes que tot seguit s’indiquen:



 

 Lliurament  del  50%  de  l’import  de  la  subvenció  atorgada  mitjançant  transferència
bancària en el moment de la signatura del conveni.

 Pagament  del  50  % restant  de  la  subvenció  concedida 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 48002 “Aportació escola Aulet i AMPA 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.

13.-  Concessió  d'una  subvenció  per  sufragar  part  de  les  despeses  de
l'organització del pessebre vivent de Celrà d'enguany Exp. X2021001456

ANTECEDENTS DE FET

1. L’Associació Pessebre Vivent de Celrà és l’encarregada d’organitzada el Pessebre Vivent
de Celrà els dies de Nadal.

2.  En  data  16  de  novembre  de  2021,  registre  municipal  d’entrada  E2021007778,
l’Associació Pessebre Vivent de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal
d’ajudar a sufragar la despesa derivada de l’organització del pessebre vivent 2021.  

3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 24 de novembre de 2021 de
conformitat amb la despesa proposada que està prevista en el pressupost municipal pel
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.

Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent

ACORD 

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



 

 Una subvenció per  import  de  1.100,00 euros destinada a sufragar  part  de la
despesa derivada de l’organització del pessebre vivent 2021. 

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

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’ASSOCIACIÓ PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ 2020

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
Pessebre Vivent de Celrà, amb CIF G17516865 i domicili fiscal a Carretera de
Juià, 48. 17460 Celrà. 

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

EXPOSEN

1. L’Associació Pessebre Vivent de Celrà és l’encarregada d’organitzada el Pessebre
Vivent de Celrà els dies de nadal.

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

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

PACTES
1. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
l’organització i desenvolupament Pessebre vivent de Celrà 2021.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució
La  subvenció  es  destinarà  a  finançar  part  de  les  despeses  derivades  de
l’organització i desenvolupament del Pessebre vivent de Celrà 2021.
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, amb un
import  de  1.100  euros  per  a  col·laborar  amb  les  despeses  derivades  de
l’organització del Pessebre Vivent de Celrà 2021.
Amb  la  signatura  d’aquest  conveni,  la  subvenció  s’entendrà  acceptada  i  es
procedirà  al  pagament  del  100%  de  l’import  concedit  mitjançant  transferència



 

bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora. 

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de març
de  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 els imports mínims equivalents al 100% de l’import de la subvenció
concedia,  corresponent  a  1.100,00  euros.  En  el  supòsit  que  no  es  justifiquin
aquests  imports,  les  subvencions  atorgades  es  reduiran  en  la  proporció
corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament
i, si escau, al reintegrament corresponent.
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes,
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.

5. Obligacions de les parts

Per part de l’entitat beneficiària:
1. Executar  les activitats  objectes d’aquestes subvencions i  dins del  termini

atorgat a l’efecte.

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

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

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

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



 

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

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

Per part de l’Ajuntament de Celrà:
1. Abonar  la  subvenció  atorgada  en  els  termes  previstos  en  l’acord  de

concessió i en aquest conveni.

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

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

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

7. Causes de resolució
El present conveni es resoldrà per les causes següents:

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

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

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

normativa aplicable.

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

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

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la

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

activitats i serveis dels ens locals.

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 del 100% de la subvenció concedida. 



 

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost
de la corporació per a l’exercici 2021: 30338048004 “Associació Pessebre Vivent”

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

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

14.-  Modificació  dels  terminis  de  pagament  de  la  subvenció  atorgada  a
l’Associació  Comissió  de  Reis  de  Celrà  per  sufragar  part  de  les  despeses
derivades de l'organització de la cavalcada de reis 2022. Exp. X2021001457

ANTECEDENTS DE FET

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 30 de novembre de 2021 va acordar
atorgar una subvenció a favor de l’Associació Comissió de Reis de Celrà per sufragar part
de les despeses derivades de l’organització de la cavalcada de reis de 2022.

2.  A la minuta del conveni regulador de la subvenció s’estableix que la quantia de la
subvenció és d’un import de 1.200 euros i que el pagament es farà efectiu en els termes
que tot seguit s’indiquen: 

 Lliurament  del  50%  de  l’import  de  la  subvenció  atorgada  mitjançant
transferència bancària en el moment de la signatura del conveni. 

 Pagament  del  50%  restant  de  la  subvenció  concedida  una  vegada  s’hagi
justificat correctament la subvenció. 

3. En el  punt 3r de l’acord de la Junta de Govern s’estableix l’obligació i  ordenació de
pagament del 50% de la subvenció concedida.

4. En data 10 de desembre de 2021 s’emet informe de l’àrea de cultura especificant que hi
ha un error en el conveni en relació als termes de pagament. Enlloc de fer dos pagaments,
es realitzarà un pagament únic del 100% de l’import subvencionat per tal  que l’entitat
disposi dels mitjans adients per a desenvolupar la cavalcada de reis de Celrà 2022.

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. Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 30 de novembre de 2021,
així  com la  minuta  del  conveni  regulador  de  la  subvenció  que  estableix  establint  que



 

l’abonament  de  la  subvenció  atorgada  es  farà  en  un  pagament  únic  del  100% en  el
moment de la signatura del conveni.

Segon. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.

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

15.- Concessió subvenció a favor de l'AFA de l'institut de Celrà per al projecte
'Sexualitat des del plaer'. Exp. x2021001462

ANTECEDENTS DE FET
 

1. La implementació del projecte d’educació sexual a l’Institut de Celrà “La sexualitat des
del plaer” al llarg del curs 2020-2021 es va adaptar a la realitat i va tenir una bona
rebuda per part de tota la comunitat educativa per abordar la sexualitat de manera
oberta i sense tabús.

2. En data 30 de novembre de 2021, registre municipal d’entrada E2021008209, l’AFA de
l’IES de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal de sufragar part de la
despesa derivada del projecte la sexualitat des del plaer durant el curs escolar 2021-
2022.

3. El regidor de Joventut ha emès una proposta de concessió d’una subvenció a favor de
l’AFA de l’IES de Celrà per import de 6.500 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 i per a l’exercici 2022.

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 22 de novembre de 2021 de
conformitat amb la despesa proposada, tot indicant l’existència de crèdit pressupostari
per l’exercici 2022 pel que fa a l’import de 4.500€, en la proposta de pressupost en
tràmit,  pel  que  es  proposa  reconèixer-la  condicionada  a  l’aprovació  definitiva  del
pressupost 2022.

5. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 2 de desembre 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

A C O R D



 

Primer. Concedir un subvenció a favor de l’AFA de l’IES de Celrà amb CIF G17489386, adreça
Av. Països Catalans, s/n, 17460 Celrà,  i adreça electrònica a efectes de notificacions  ...... per
un import de 6.500 euros, en els termes que tot seguit s’indiquen:

 Concessió d’un total de 2.000 €  a càrrec de la partida pressupostària 50.3240.46200
“Conveni Programa sexualitat a IES” del vigent pressupost de la Corporació exercici
2021.

 Concessió d’un total de 4.500 € a càrrec de la partida pressupostària 50.3240.46200
“Conveni Programa sexualitat a IES” de l’exercici 2022 del pressupost en tràmit de la
Corporació.  La  eficàcia  del  present  acord  d’  atorgament  queda  condicionada  a
l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2022. En el supòsit que
no s’aprovi definitivament o variï la consignació inicial prevista el present acord no serà
eficaç.

  

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
DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT (AFA) DE L’INSTITUT DE CELRÀ PER LA CONCESSIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE LA SEXUALITAT DES DEL
PLAER DURANT EL CURS 2021-2022.

A Celrà a xx de desembre 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, i de l'altra, el Sr. ....., com a president de l’AFA de l’IES de Celrà, amb CIF
G17489386, i domicili a C. Països Catalans s/n de Celrà.

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

EXPOSEN

I. Des de l’Ajuntament de Celrà, es creu en una educació sexual que s’integri de manera
transversal  en  els  processos  educatius,  una  educació  sexual  que  fugi  de  la  visió
heteronormativa i binària i dels missatges basats en la por, els mites i els tabús. Enfocar-la
des de l’autoconeixement, la diversitat i el plaer.

La sexualitat és una dimensió de la persona, una part de nosaltres que ens acompanya des
del naixement fins la mort. I com la resta d’aspectes que ens configuren, és canviant la
dinàmica, ja que es viu i es manifesta en cada moment de la nostra vida d’una manera
diferent, en funció del moment vital, les experiències viscudes, els aprenentatges, entre
d’altres.  Per  aquest  motiu és fonamental  treballar  la sexualitat  en totes les etapes del
desenvolupament  vital  adaptant  l’acompanyament  d’aquesta  a  les  necessitats  de  cada
moment.

II.  Partint d’aquesta premissa i de la demanda cada vegada més creixent a la societat
d’una proposta  als  centres  educatius  en  matèria  d’educació  sexual  i  afectiva  entre  les
adolescents, i l’adhesió del municipi de Celrà a Educació 360 de la Fundació Jaume Bofill,
sorgeix la idea d’un projecte de centre educatiu entorn a la sexualitat des del plaer.



 

III. Malgrat que el projecte es va iniciar el curs 2020-2021, les àrees de Joventut i Igualtats
de l’Ajuntament de Celrà consideren que l’educació sexual no és una etapa que es tanca,
sinó que es troba en constant aprenentatge per qualsevol edat i moment vital. 

Al llarg del curs 2020-2021 conjuntament amb altres àrees municipals i diferents agents del
territori de Celrà s’identifiquen els factors multicausals que dificulten i no afavoreixen la
transformació feminista que volem assumir per a l’erradicació de les violències masclistes.
Les causes i necessitats identificades i els seus efectes es poden exposar en:

 Manca d’espais de coeducació. L’autoconeixement del propi cos i la sexualitat no són
temes que es tractin en profunditat per a l’educació pública, ja que sovint s’aborda
en  forma  de  bolet  amb  un  taller  de  2  h  que  no  permet  interioritzar  aquest
aprenentatge. És per això que es proposa un projecte espaiat en el temps, amb
continuïtat  i  executat  conjuntament  entre  professorat  i  professionals,  així  es
generarà un sentiment de pertinença en el projecte per part del centre educatiu, i
alhora  aquesta distribució  temporal  permetrà  reflexionar  sobre  els  canvis  en les
mateixes pràctiques a partir de l’experiència.

 Invisibilització. Necessitat de trencar l’hermetisme en diferents espais i institucions
educatives,  socials,  espais  de  relació...  i  alhora,  des  de  la  sensibilització  i  la
prevenció, evidenciar la necessitat de definir accions que incloguin la dimensió social
de la violència, i com la violència cultural fa que la violència directa i la violència
institucional  semblin  normalitzades.  Com  apunta  Rubén  Sánchez,  la  violència
institucional masclista implica parlar de Poder amb majúscules. Un poder jeràrquic,
vertical,  rígid  i  impositiu,  que  contribueix  a  perpetuar  a  nivell  institucional  les
mateixes dinàmiques i lògiques de la masculinitat hegemònica: la utilització de la
dominació i les violències, directes i indirectes, per a la conservació de privilegis i
per a protegir-se a ell mateix com a sistema. Davant aquest poder, el repte és anar
un pas més enllà en la prevenció i abordar de cara la part més abstracte o complexa
de les violències per fer visible allò invisibilitzat. És poder qüestionar les relacions de
poder  desiguals  que  generen  violències  no  només  en  les  relacions  sinó  en  les
institucions... i fer-ho també des de les institucions, en aquest cas, educatives.

 Recuperar l’empoderament. Davant una prevenció unidireccional i individualitzada,
es  fa  necessari  treballar  des  d’una  perspectiva  de  prevenció  comunitària  que
plantegi  un exercici  d’autocrítica i  es pregunti  si  som part  del problema o de la
solució. Una prevenció que aculli  la capacitat creativa individual i  col·lectiva, per
facilitar la resiliència en les situacions de vulnerabilitat, empoderar persones, grups i
comunitats, i per promoure una anàlisi crítica que vagi a l’arrel interseccional dels
sistemes d’opressió.

IV. Aquesta proposta té l’objectiu d’introduir dins el procés educatiu de l’alumnat un espai
on trencar amb la mirada patriarcal de la societat i les dinàmiques i rols de gènere, les
pràctiques i referents sexuals, i  una nova mirada en les relacions emocionals afectives.
Creiem necessari  crear  un  espai  d’educació  i  confiança  dins  els  centres  educatius  que
serveixi de taca d’oli per anar estenent en les nostres relacions. 

La proposta, centrada amb l’alumnat, també pretén donar les eines teòriques i pràctiques
al professorat i a les famílies per gestionar una de les parts més importants en les etapes
de construcció i desenvolupament de la identitat en una persona: la sexualitat i la identitat
sexual.  Tanmateix  també  ens  servirà  per  reflexionar  sobre  les  pràctiques  adultes  de
professorat i famílies, claus com a referents diaris per les adolescents. 

La proposta parteix de la base que aquest tema, tan àmpliament demanat socialment, no
és tractat en profunditat per a l’educació pública.
Així mateix, la normativa marca explícitament que "Des dels centres educatius cal abordar
l'educació  afectivosexual  com  a  eina  contra  la  violència  masclista  per  afavorir  el  ple
desenvolupament  de  la  personalitat;  un  coneixement  sobre  el  propi  cos  i  les  pròpies
emocions;  una  cultura  sobre  l'afecte,  les  relacions  i  la  salut  sexual  preventiva,  i  una
acceptació sobre la sexualitat pròpia i de totes les persones”.



 

V.  Des de l’AFA de l’IES de Celrà  i  el  centre  educatiu  es  considera positiu  i  necessari
desenvolupar  un  projecte  en  aquest  àmbit  d’actuació  que  incideix  a  tota  la  comunitat
educativa i que aborda la sexualitat des d’una perspectiva coeducativa i integral.

VI. El projecte La sexualitat des del plaer té un cost de 8.000,00 € pel curs 2021-2022.

VII. En data 30 de novembre de 2021, registre municipal d’entrada E2021008209, l’AFA de
l’IES de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal de sufragar part de la
despesa derivada del projecte la sexualitat des del plaer durant el curs escolar 2021-2022.

VIII. Atesa la valoració que l’AFA de l’IES de Celrà i l’Institut fa del projecte i donat que
l’Ajuntament de Celrà té interès i voluntat de col·laborar en la consecució dels objectius que
pretén assolir el projecte de La sexualitat des del plaer, es proposa la seva col·laboració pel
curs 2021-2022, mitjançant un conveni d’un any de durada amb una possible pròrroga per
un curs més.
A tal efecte, en data 1 de desembre de 2021, el regidor de joventut ha emès una proposta
de concessió d’una subvenció a favor de l’AFA de l’IES de Celrà per import de 6.500 euros
per tal de sufragar les despeses derivades del projecte la sexualitat des del plaer 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

1. Objecte 
L’objecte  d’aquest  conveni  és  regular  la  col·laboració  econòmica entre  l’Ajuntament  de
Celrà i l’AFA de l’IES de Celrà per tal de sufragar les despeses derivades de l’organització i
execució del projecte la sexualitat des del plaer durant el curs escolar 2021-2022.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per la finalitat per a la
qual està prevista, durant el curs escolar 2021-2022.

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Institut de Celrà amb un import màxim de 6.500
euros pel curs 2021-2022.
Amb la signatura d’aquest conveni,  la subvenció s’entendrà acceptada i  es procedirà al
pagament de 2.000 € del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent
especificat per l’entitat perceptora. 
El  segon pagament, corresponent als 4.500 € restants, es realitzarà una vegada s’hagi
justificat correctament la subvenció.

4. Justificació de la subvenció 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 20 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 de la presidència o secretaria de l’entitat, 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.



 

L’AFA  de  l’IES  de  Celrà,  com  a  entitat  beneficiària  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  6.500  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.

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

1. Executar l’activitat objecte d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat a l’efecte.
2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es concedeix. 
3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest conveni de

col·laboració.
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i

audiovisuals  relacionats  amb  l’actuació  subvencionada  la  col·laboració  de
l’Ajuntament de Celrà en l’execució del projecte.

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

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.

10. Publicitat
El conveni es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni, 

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

 El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament de 2.000 € en el moment de la
signatura del conveni.
  El  segon pagament,  corresponent als  4.500 € restants  es  realitzarà  una vegada s’hagi
justificat correctament la subvenció. El termini màxim per a la justificació de la subvenció és el
20 de setembre de 2022.

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següents aplicacions pressupostàries:

 2.000 € s’imputaran a la partida 50.3240.46200 “Conveni Programa sexualitat a
IES” del pressupost de 2021.

 4.500 € s’imputaran a la partida 50.3240.46200 “Conveni Programa sexualitat a
IES”  de  l’exercici  de  l’any  2022.  Aquest  càrrec  queda  subjecte  a  l’aprovació
definitiva del pressupost de la corporació per a l’any 2022.

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.



 

16.-  Concessió  d'una  subvenció  per  sufragar  les  despeses  derivades  de
l'homenatge a la Vellesa 2021. Exp. X2021001530

ANTECEDENTS DE FET

1. L'Associació Casal de la Gent Gran de Can Ponac i l'Ajuntament de Celrà coorganitzen
cada any la Festa d'Homenatge a la Vellesa adreçada a les persones majors de 75 anys
i tothom que les vulgui acompanyar. La festa, que enguany  va celebrar la seva 42a
edició  el dia 22 de novembre, va consistir en un acte oficial, coincidint amb la missa de
diumenge, seguida d’un dinar conjunt al restaurant La Deu d’Olot.

2. En  data  27  de  novembre  de  2021,  registre  d’entrada  municipal  E2021008141,
l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, va sol·licitar una subvenció per de tal
sufragar  les  despeses  derivades  de  l’organització  de  la  42a  edició  de  la  Festa
d’Homenatge a la Vellesa de Celrà,  enguany celebrada el  passat  22 de novembre.
L’entitat sol·licita que es concedeixi  un ajut amb la finalitat de sufragar  la despesa
realitzada  i  no  coberta  amb  els  ingressos  derivats  de  la  realització  de  l’activitat.
Juntament amb la sol·licitud, l’entitat aporta documentació justificativa de la subvenció.

3. En data  14 de desembre de 2021, la tècnica de l’àrea ha emès un informe favorable
relatiu a la documentació justificativa aportada per l’entitat.

4. En data 14 de desembre de 2021 la regidora de Gent Gran ha emès una proposta de
concessió d'una subvenció per import de 3.243,87 euros a favor del l’Associació Casal
de la Gent Gran Can Ponac, per tal de sufragar la despesa derivada de l’organització de
la 42a edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa, l’any 2021, no coberta amb els
ingressos  propis  de  la  realització  de  l’activitat  i  d’altres  subvencions  rebudes  per
l’entitat.

5. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 15 de desembre de 2021 de
conformitat amb la despesa que està prevista en el pressupost municipal pel 2021.

6. 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, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; 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. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import  de
3.243,87  euros  a  favor  de   l’Associació  Casal  de  la  Gent  Gran  “Can  Ponac”  amb  CIF
G55051106 i amb domicili C/ La Fàbrica, 31 de Celrà i amb adreça electrònica a efectes de



 

notificacions ......, amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de l’organització de la 42a
edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa que s’ha celebrat el dia 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’ASSOCIACIÓ
CASAL DE LA GENT GRAN CAN PONAC PER A SUFRAGAR LA DESPESA DERIVADA
DE L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA 2021

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’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac ,
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'Associació  Casal  de  la  Gent  Gran  de  Can  Ponac  i  l'Ajuntament  de  Celrà
coorganitzen cada any la Festa d'Homenatge a la Vellesa adreçada a les persones majors
de 75 anys i tothom que les vulgui acompanyar. La festa, que enguany  va celebrar la
seva 42a edició  el dia 22 de novembre, va consistir en un acte oficial, coincidint amb la
missa de diumenge, seguida d’un dinar conjunt al restaurant La Deu d’Olot.

2. L’associació ha assumit la majoria de despeses derivades de l’organització de la
festa i un cop realitzada, ha sol·licitat formalment una subvenció a l’Ajuntament de Celrà
per tal de sufragar les despeses no cobertes amb ingressos vinculables a aquesta activitat.

3. Bastant-se en l’informe emès per la tècnica de l’àrea de data 14 de desembre de
2021, la regidora de l’àrea de Gent Gran ha emès una proposta de subvenció per import
de 3.243,87 euros  a favor del l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, per tal de
sufragar la despesa derivada de l’organització de la Festa d’Homenatge a la Vellesa 2021.

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’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac per tal de sufragar la despesa derivada
de  l’organització de la festa d’Homenatge a la Vellesa 2021, celebrada el passat 22 de
novembre.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució

La subvenció es destinarà a finançar la part de la despesa derivada de l’organització de la
festa d’Homenatge a la Vellesa realitzada l’any 2021 no coberta amb els ingressos propis
de la realització de l’activitat i altres subvencions rebudes per l’entitat per a la mateixa
finalitat.



 

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac amb un
import de  3.243,87  euros corresponent a l’import considerat correctament justificat per
part de l’entitat.
Amb  la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà a fer
efectiu el pagament de la totalitat de l’import concedit,  segons acord de concessió.

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables
Amb  la  documentació  aportada  per  l’entitat,  la  subvenció  es  considera  correctament
justificada.
Durant un període de cinc anys, l’entitat beneficiària 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. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per a la qual es concedeix. 

2. 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.

3. 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. 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. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a la finalitat per la qual es concedeix.
2. Mutu acord de les parts.
3. 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.

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 al lloc i data que figuren a
l’encapçalament.

Tercer. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 74  3372  48001
“Festa Homenatge a la Vellesa i Altres” del pressupost vigent de la corporació per a l’ exercici
2021.

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

Cinquè. Comunicar  el  present  acord  a  la  part  interessada,  així  com  a  l’Àrea  de  Serveis
Econòmics de la Corporació.

La Secretària de la Corporació, Sra. Meritxell Vargas Sardà, informa als presents que atès
que el Sr. David Planas Lladó, Alcalde de l’Ajuntament, està relacionat amb alguna de les
persones interessades en els procediments dels següents dos assumptes de l’ordre del
dia, punts 17 i 18 de l’ordre del dia, s’absté de la participació en els mateixos. Així,  de
conformitat amb el que disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i l’article 23 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic
del Sector Públic, el Sr. Planas ha d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació,
decisió i execució de l’assumpte.

A tal  efecte i,  de conformitat  amb el  que disposa l’article  62 del  Reglament Orgànic
Municipal,  el  Sr.  Planas abandona la Sala mentre es discuteixen i  es voten les dues
propostes d'acord.

A partir d’aquest moment, assumeix la presidència de la Junta de Govern Local el Sr.
Josep Bartis Fàbrega 1r Tinent d’alcalde de l’ajuntament.

17.-  Concessió  d’ajuts  per  rehabilitar  edificis  catalogats  pel  Pla  Especial  de
Protecció del Patrimoni de Celrà. X2021000880

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària del dia 13 de Juliol de 2021 es van aprovar les bases reguladores per a
l’atorgament  d’ajuts  per  rehabilitar  edificis  catalogats  pel  Pla  especial  de  protecció  del
patrimoni de Celrà. Acord fet públic en el BOP de Girona núm. 142, de 27 de juliol de 2021,
en el DOGC número 8.464, de 23 de juliol de 2021, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la
pàgina web de la corporació.  

2. 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 170, de 3 de setembre,  i l’extracte de la
convocatòria, 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 179, de 16 de setembre de 2021 i en
el e-tauler de la Corporació. 



 

3. En data 7 de setembre de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va aprovar
la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió d’ajuts per
rehabilitar  edificis  catalogats  pel  Pla  especial  de  protecció  del  patrimoni  de  Celrà.  La
despesa  màxima  prevista  en  aquesta  convocatòria  per  a  la  concessió  d’ajuts  és  de
6.000,00 euros. Extracte de la convocatòria fet públic en el BOP de Girona número 179, de
16 de setembre de 2021 i en el e-tauler de la Corporació.

3.- Han presentat sol·licitud:

Nom Núm. Registre entrada Data Registre entrada
(....) E2021007106 18/10/2021
(...) E20210007313 26/10/2021

4.-  La  comissió  tècnica  de  valoració  ha  emès  una  proposta  d’atorgament  dels  per  a  la
rehabilitació edifici catalogats pel Pla Especial de protecció del Patrimoni de Celrà, d’acord amb
els criteris que consten en els articles 9 i 11 de les bases reguladores.

FONAMENTS DE DRET

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

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia
323/2021, de data 30 de març.

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

ACORD 

Primer. Atorgar els següents ajuts per a la rehabilitació d’edificis catalogats pel Ple Especial de
Protecció del Patrimoni de Celrà, i aprovar-ne la autorització i disposició:

Data
Registre
entrada

NIF/NIE Nom sol·licitant Ubicació immoble
Import

ajut

18/10/2021 ***0941**
***1035**

(....) Carrer Roques, 4 (3
habitatges)

1.500,00 €

26/10/2021 ***1035** (....) Palamós, 14 i 16 (3
habitatges)

1.500,00 €

Segon. Els ajuts s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la visita dels
tècnics municipals, que emetran un informe al respecte, de conformitat amb l’article 14 de les
bases reguladores. 

Tercer. El pagament s’ordenarà a partir de la presentació i comprovació de la documentació.

Quart. La despesa anirà  a càrrec de l’aplicació pressupostària  21.1522.78000 "subvencions
rehabilitació d'edificis” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2021.

Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i,



 

si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.

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

Setè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

18.- Concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. Exp.
x2021001093

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària del dia 10 de març de 2020 es van aprovar les bases reguladores
per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. Acord
fet públic en el BOP de Girona núm. 108, de 5 de juny de 2020, en el DOGC número
8.149, de 8 de juny de 2020, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la
corporació.  

2. Un  cop  transcorregut  el  període  d’exposició  pública,  sense  la  presentació  de
reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu.
Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona número 138, de 20 de
juliol,  i l’extracte de la convocatòria, 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 179,
de 16 de setembre de 2021 i en el e-tauler de la Corporació. 

3. En data 7 de setembre de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va
aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió d’ajuts
per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà. La despesa màxima prevista en aquesta
convocatòria per a la concessió d’ajuts és de 8.000,00 euros. Extracte de la convocatòria fet
públic en el BOP de Girona número 179, de 16 de setembre de 2021 i en el e-tauler
de la Corporació.

3.- Han presentat sol·licitud:

Nom Núm. Registre entrada Data Registre entrada
(...) E20210007154 20/10/2021
(...) E20210008092 25/11/2021

(...) E20210008137 26/11/2021

(...) E20210008164 29/11/2021

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

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal  i de Règim Local de Catalunya i
articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals



 

(ROAS),  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny;  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases que regeixen
aquests ajuts;

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia 323/2021, de data 30 de març.

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

ACORD 

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

Data  Registre
entrada NIF/NIE Nom sol·licitant Ubicació immoble Import ajut

20/10/2021 ***7227** (...) Carrer Major, 21 500,00 €

25/11/2021
***2048** (...) Balmes, 2 500,00 €

26/11/2021
***3953** (...) Balmes, 14 500,00 €

29/11/2021
***4121** (...) Maria Cristina, 19 B 500,00 €

Segon. Els ajuts s’abonaran un cop s’hagi justificat l’acabament de les obres amb la
visita dels tècnics municipals, que emetran un informe al respecte, de conformitat amb
l’article 14 de les bases reguladores. 

Tercer. El  pagament  s’ordenarà  a  partir  de  la  presentació  i  comprovació  de  la
documentació.

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  21.1522.78000
‘Subvencions  rehabilitació  de façanes’  del  pressupost  de l’Ajuntament  de Celrà per a
l’exercici 2021.

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

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

Setè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Finalitzada la votació de, punt 18 el Sr. David Planas es reincorpora a la sala i assumeix de nou la
presidència de la sessió. 



 

19.- Atorgament de subvencions per a projectes de cooperació. Exp 2021_177

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- A l’expedient consta informe tècnic, de data 7 de novembre de 2021, en
el qual  es detallen els projectes de tres entitats a les quals es vol donar suport
aquest any 2021 des de l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Celrà:

1. Munduko Lagunak destinarà  enguany recursos per aconseguir l’objectiu
de formació del voluntariat en matèria de perspectiva transformadora de gènere a
la  vegada  que  també  oferiran  una  línia  d’acció  per  a  formar  a  persones  que
col·laboren de forma voluntària amb el projecte a San Borja, Bolívia.

En  data  3  de  juny  de  2021,  registre  d’entrada  municipal  E2021003879,
l’Associació Munduko Lagunak amb CIF G55346423, va sol·licitar finançament per
l’esmentat projecte.
L’Ajuntament de Celrà vol contribuir al projecte amb una aportació econòmica de
1.000 euros.

2. L’Associació  Valentes  i  Acompanyades  aquest  any  2021  necessita
suport per un projecte que presenta per instància de data 8  de juny de 2021
registre d’entrada municipal E2021003971. Consisteix en un recurs habitacional
de  caràcter  temporal  per  aquelles  usuàries  majors  d’edat  que,  per  diferents
circumstàncies no tenen cap altra alternativa residencial, ja sigui per manca de
recursos econòmics, o per un tema de seguretat.

L’Ajuntament de Celrà vol contribuir al projecte amb una aportació econòmica de
1.000 euros.

3. Fons Català de Cooperació ha demanat a l’Ajuntament de Celrà, a través
de  la  instància  presentada  el  8  d’octubre  de  2021  amb  número  de  registre
E2021006860 subvenció per cadascun d’aquests dos projectes:

Projecte  3148:  ”Per  al  manteniment  del  laboratori  i  de  la  producció  local  de
medicaments  essencials  als  campaments  de  refugiats  sahrauís  a  Tindouf":
aportació d'un import de 3.500 € .
Projecte 3559 "Xeringues per Cuba: suport a la campanya de vacunació Covid19 a
l'Havana": aportació d’un import de 3.500 €
En total, la col·laboració en aquests dos projectes a través del Fons Català de
Cooperació, suposa una aportació econòmica de 7.000 euros. 

Segon.-  Ha emès informe la secretària de la corporació el 23 de novembre de
2021 sobre el procediment a seguir.

Tercer.-  Ha emès  informe l’interventor  en  data  7  de  desembre  de  2021,  de
conformitat amb les despeses proposades,  que estan previstes en el pressupost
municipal pel 2021.

Quart.- A l’expedient consta informe tècnic, de data 16 de desembre de 2021, en
el qual  es detallen els projectes de dues entitats més a les quals es vol donar
suport aquest any 2021 des de l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament de Celrà:



 

4. L’associació de Sarrià de Ter Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD)
treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
d’Aguacatán, un municipi del nord–oest de Guatemala que té 62.000 habitants
i el 70% de la població es troba en situació de pobresa. 

En aquest entorn, amb una societat aguateca en la que la discapacitat encara
és un tema tabú i on els sistemes de salut i  d’educació són insuficients (a
Aguacatán  hi  ha  un  sol  metge  per  atendre  quasi  60.000  habitants),  les
persones amb discapacitat no tenen possibilitats d’aspirar a una vida digna en
la qual puguin desenvolupar-se com a persones amb plens drets. Són molts
els infants amb discapacitat que no assisteixen a l’escola per falta d’atenció
especialitzada.

En data 2 de setembre de 2021, registre d’entrada municipal E2021005897,
l’Associació  Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) presenta una
petició de subvenció per a contribuir al finançament del Programa Integral d’
Atenció Especial per a persones amb Discapacitat d’Aguacatán (Guatemala) 

L’Ajuntament de Celrà vol contribuir al projecte amb una aportació econòmica
de 3.500 euros.

5. Fons  Català  de  Cooperació, agència  de  cooperació  dels  municipis  de
Catalunya.  Dels  projectes  que  actualment  necessiten  finançament,  han
demanat a l’Ajuntament de Celrà, a través de la instància presentada el 16 de
desembre  de  2021  amb  número  de  registre  E2021008636  subvenció pel
projecte  3607 – Atenció  sociojurídica  a  persones  en desplaçament  forçat  i
incidència a la frontera sud: Illes Canàries.

L’Ajuntament de Celrà vol contribuir al projecte amb una aportació econòmica
de 3.500 euros.

Cinquè.- Consta a l’expedient document d’autorització i disposició de la despesa
indicada en l’apartat anterior signat per l’interventor en data 21 de desembre de
2021, en el pressupost municipal de 2021.

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels  ens  locals  (ROAS),  aprovar  per  Decret  179/1995,  de 13 de  juny;  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova el  reglament  de  la  Llei  38/2003,  de 17 de
novembre;
Atès  que  l’adopció  d’aquest  acord  és  competència  d’aquesta  Junta  de  Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.

Per tot això, la Junta de Govern municipal  aprova per unanimitat l’adopció del
següent

ACORD



 

Primer. Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros a favor de l’Associació
Munduko Lagunak amb NIF G55346423, domicili  al  C/ Germans Sàbat,  22 de
Celrà  i  adreça  electrònica  a  efectes  de  notificacions  a  ....  amb la  finalitat  de
contribuir al projecte sociosanitari que l’entitat desenvolupa, aquest any amb la
formació  transformadora  de  gènere  a  totes  les  persones  voluntàries  que
col·laboren amb el projecte.

Segon. Atorgar una subvenció per import de 1.000 euros a l’Associació Valentes
i Acompanyades, amb CIF G55252159, domicili Carrer Mestre Francesc Civil, 3 –
17005 Girona i adreça electrònica a efectes de notificacions a .... amb la finalitat
de contribuir al projecte “Projecte Integral d'Empoderament Femení (PIEF)”

Tercer. Atorgar una subvenció per import de  10.500 euros  al Fons Català de
Cooperació, amb CIF G17125832, domicili a Rambla santa Mònica 10, 4t- 08002
de Barcelona i adreça electrònica a efectes de notificacions a ...., amb la finalitat
de contribuir als dos projectes:

o Projecte 3148: ”Per al manteniment del laboratori i de la producció local de medica-
ments essencials als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf": aportació d'un 
import de 3.500 €.

o Projecte 3559 "Xeringues per Cuba: suport a la campanya de vacunació Covid19 a 
l'Havana": aportació d’un import de 3.500 €.

o Projecte  3607 “Atenció sociojurídica a persones en desplaçament forçat i
incidència a la frontera sud: Illes Canàries": aportació d’un import de 3.500 €.

Quart. Atorgar una subvenció per import de 3.500 euros a favor de L’Associació
de Sarrià de Ter Grup Editor  de la Revista del Discapacitat  (GERD),  amb CIF
G17580945, domicili  C/ Firal,  22 – 17840 Sarrià de Ter i  adreça electrònica a
efectes  de  notificacions  a  ......,  per  a  contribuir  al  finançament  del  Programa
Integral  d’  Atenció  Especial  per  a  persones  amb  Discapacitat  d’Aguacatán
(Guatemala).

Cinquè. Aquestes despeses aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària número
30 9250 46600 “Fons de Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament
per l’any 2021.

Sisè. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició:
Aquestes subvencions estan condicionades a justificar, a l’Ajuntament de
Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació
la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que
l’entitat beneficiaria justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació
d'una  certificació  del/la  secretari/ària  de  l’ens,  acreditativa  que  la
subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat subvencionada. A
més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme
durant l’any objecte de subvenció.

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  el  present  acord  a  les  entitats  interessades,  així  com a  la
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.



 

21.- 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:

1.-  Atorgament  subvencions  a  entitats  esportives  de  Celrà,  resultants  de  la
convocatòria en règim de concurrència competitiva. Exp  2021_803

L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat.

21.1.- Atorgament subvencions a entitats esportives de Celrà, resultants de la
convocatòria en règim de concurrència competitiva. Exp  2021_803

ANTECEDENTS DE FET

1.  En  sessió  plenària  ordinària  del  dia  8  d’octubre  de 2019 es  van  aprovar  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions a favor d’entitats esportives de Celrà (acord
fet públic en el BOP de Girona número 198 de data 15 d’octubre de 2019, al DOGC núm.
7981  de  15  d’octubre  de  2019,  al  tauler  d’anuncis  e-tauler  de  la  pàgina  web  de  la
corporació).

Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions
durant aquests període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. El text íntegre de
les bases es va publicar en el  BOP de Girona núm. 233 de 21 de novembre de 2019.
En sessió del dia 15 de juny 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 a favor d’entitats esportives per a la temporada 2020/21. El termini per a la
presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 16 de juliol de 2021.

2.  A la  vista  de  les  sol·licituds  presentades que consten a l’expedient,  en data 14 de
desembre la tècnica de l’àrea d’esports emet una proposta de resolució amb el detall de les
entitats  beneficiàries  d’acord  amb els  criteris  que consten en el  punt 10  de les  bases
reguladores.

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 16 de desembre de 2021 de
conformitat amb la despesa proposada, tot indicant l’existència de crèdit pressupostari.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb 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
aquesta subvenció; 

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions  efectuades  per  l’alcalde  d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí  Oficial de la Província de
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019.



 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per
unanimitat l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer. Atorgar subvenció a les entitats sol·licitants que figuren en el present acord, per
import total de 11.995,31 euros que s’individualitza d’acord amb el detall següent: 
 

Entitat Import subvenció
CLUB RÍTMICA CELRÀ 1.978,08 euros

UNIÓ CULTURAL ESPORTIVA CELRÀ 3.601,12 euros
CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ 2.257,07 euros

CLUB PATINATGE CELRÀ 1.800,56 euros
CLUB TENNIS CELRÀ 2.358,48 euros

Segon.  Disposar, autoritzar i ordenar el pagament de les subvencions atorgades a favor
dels  sol·licitants,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  número  40.3410.48900
“Transferències  entitats  esportives”  del  pressupost  de  l'Ajuntament  corresponent  a
l'exercici 2021. 

Tercer. Establir que les subvencions atorgades resten subjecte a les següents condicions:
1. Sotmetre’s a les actuacions que ha de d’efectuar l’òrgan que la concedeix i a
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans
de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors.
2. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
elements electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
3.  Fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de  l’Ajuntament  de  Celrà  en
qualsevol  acte,  publicitat  o  difusió  dels  programes,  activitats,  inversions  o
actuacions que siguin objecte de subvenció.
4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
5. Les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
seguretat social.
S’entendrà  per  acceptada  la  subvenció  concedida  a  menys  que  hi  renunciïn
expressament en el  termini  de  deu dies hàbils  des de notificació  de l’acord de
concessió de la subvenció. 

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

Cinquè. Comunicar el present acord a les entitats indicades, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.

Sisè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  

22.- Comunicacions i informacions.

La Secretària municipal informa als membres de la Junta de Govern Local que abans de
final  d’any està prevista l’aprovació de la licitació del contracte de serveis d’activitats
fisicoesportives i l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte d’obra
ordinària municipal titulat ‘Construcció d’un servei higiènic públic a Celrà’. 



 

CLOENDA.-  No havent-hi  cap altre  assumpte per  tractar  es conclou la sessió,  sent  les  14:38
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
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