
 

  
 

 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número: 7  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 19 d’abril de 2022 
Horari: de 18.00 hores a 18.10 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 18.00 hores del dia 19 d’abril de 2022 es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament (prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts) els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcalde-
president i assistits per mi, la secretària general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. David Planas Lladó, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 
D'ABRIL DE 2022. 

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 d’abril de 
2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per unanimitat. 
 

2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ESPECTACLE DE 
“MARABUNTA” DURANT LA FESTA MAJOR DE CELRÀ 2022 (expedient 2022000508). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’espectacle “Marabunta” durant la festa Major de Celrà de 2022. 

 



 

  
 

 

 

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 Cal Calma S.L, 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 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

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 (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

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 Cal Calma S.L, amb NIF B67413690, el contracte 
menor de servei per l’espectacle “Marabunta” el dia 6 de maig de 2022, durant la festa 
Major de Celrà,  per un import de 3.240 euros, IVA exclòs (3.920,40 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

 



 

  
 

 

 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

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

 

3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ESPECTACLE “BIFLATS” 
DURANT LA FESTA MAJOR DE CELRÀ 2022 (expedient X2022000568). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’espectacle “Biflats” durant la festa Major de Celrà de 2022. 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’Associació Cultura Actura, 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 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

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 (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

 



 

  
 

 

 

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’Associació Cultura Actura, amb NIF G67132720, el contracte 
menor de servei per l’espectacle “Biflats” durant la festa Major de Celrà de 2022 per un 
import de 3.500 euros, exempts d’IVA d’acord Art. 20.14.C de la Llei 37/1992. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

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

 

4. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

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

1. Reequilibri econòmic gestió piscines municipals 2020 
2.  Atorgament ajut extraordinari al  Fons Català de Cooperació per al projecte 3699 ajut 

humanitari a Ucraïna. 

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



 

  
 

 

 

4.1. REEQUILIBRI ECONÒMIC GESTIÓ PISICINES MUNICIPALS 2020 (expedient 
x2019000393). 

En sessió extraordinària del dia 31 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local, va adjudicar 
el contracte administratiu de concessió de servei per a la gestió i explotació de les 
instal·lacions de la piscina municipal de Celrà a favor de Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF 
B-62538228, amb una durada de dos anys de contracte. 

En data 26 de febrer de 2021 i registres d’entrada municipal E20210001252 i 
E20210001253, Llop Gestió Esportiva, SL sol·licita el restabliment de l’equilibri econòmic 
per motius de la COVID19 durant la gestió de la piscina 2020, presentant documentació al 
respecte. 

En data 18 de març de 2022 emet informe la tècnica d’esports. 

En data 8 d’abril de 2022 l’interventor emet informe  

INFORME D’INTERVENCIÓ 

Expedient : x2019000393 

Assumpte : Sol·licitud de Restabliment de l’Equilibri Econòmic del contracte de 
concessió de la gestió de la piscina municipal període 2020 

ANTECEDENTS 

• En data 26 de febrer de 2021 el Sr. Albert Vinyes Sánchez representant de 
l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL presenta sol·licitud de restabliment del 
equilibri econòmic del contracte de gestió de la piscina municipal corresponent a 
la temporada de l’exercici 2020, fonamentant la seva sol·licitud en la reducció de 
l’aforament d’entrada per les restriccions imposades per la normativa Covid. La 
sol·licitud de compensació es quantifica per part de l’empresa en la quantitat 
total de 42.451,19 euros. 

• En data 11 de març de 2022, amb número de registre d’entrada 2022/1668, el 
representant de l’empresa aporta documentació a la relativa a la sol·licitud de 
compensació, rectificant parcialment la sol·licitud de compensació quedant 
segons el concessionari en la quantitat total de 39.604,48 euros. 

• En data 18/03/22 la Tècnica d’Esports emet informe en relació a les restriccions 
d’aforament per al període d’obertura del servei 19 de juny de 2020 fins al 10 de 
setembre de 2020, d’acord amb el següent detall : 

“Inicialment es va poder obrir la piscina amb un aforament total del 30% que 
correspon a la fase 2 i que en la piscina de Celrà va ser del 20 de juny al 15 de 
juliol, un cop es va passar a la fase 3 del 16 de juliol al 31 de juliol l’aforament a 
la piscina va ser del 50% i es va finalitzar el període d’obertura de la piscina de 
l’1 d’agost al 10 de setembre de 2020 amb un aforament  del 70%” 

De la qual cosa se’n desprèn, conseqüentment, que dels 84 dies de prestació del 
servei 43 ho van ser amb restriccions en l’aforament, que representen un 51,2% del 
període. 

FONAMENTS JURÍDICS 

• RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals. 



 

  
 

 

 

• RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Primer. Contingut econòmic de la reclamació, 

De la documentació aportada pel concessionari se’n desprèn la següent compte de 
Pèrdues i Guanys : 

Inicial Ajustos Ajustos ajustos ajustat
Descripció any 2020 Tickets errors no acredit any 2020

      1. Import net de la xifra de negocis 36.663,65 0,00 0,00 0,00 36.663,65
         b) Prestacions de serveis 36.663,65 0,00 0,00 0,00 36.663,65
            705000313  Abonaments Estiu 18.071,31 18.071,31
            705000315  Entrades puntuals estiu 5.472,07 5.472,07
            705000343  Lloguer material diversos 184,46 184,46
            705000351  Venda begudes varies 12.935,81 12.935,81
      4. Aprovisionaments -10.574,93 538,82 0,00 559,70 -9.476,41
      b) Consumo materias primas y otras mat. cons. -10.574,93 538,82 0,00 559,70 -9.476,41
         b1) Compres -10.574,93 538,82 0,00 559,70 -9.476,41
            602000310  Compres productes de neteja -1.049,14 -1.049,14
            602000320  Compres roba esportiva -171,00 -171,00
            602000350  Compres productes farmacèutics -119,84 7,09 -112,75
            602000360  Compres productes varis -9.234,95 538,82 552,61 -8.143,52
      6. Despeses de personal -47.638,27 0,00 0,00 0,00 -47.638,27
         a) Sueldos, salarios y asimilados -35.805,54 0,00 0,00 0,00 -35.805,54
            a1) Sueldos, salarios y asimilados -35.805,54 0,00 0,00 0,00 -35.805,54
               640000310  Sous i salaris personal -35.805,54 -35.805,54
         b) Cargas sociales -11.832,73 0,00 0,00 0,00 -11.832,73
            b1) Seguridad social a cargo de la empresa -11.832,73 0,00 0,00 0,00 -11.832,73
               642000310  Seguretat Social a càrrec de l'emp -11.832,73 -11.832,73
      7. Otros gastos de explotación -20.996,64 0,00 1.350,52 352,67 -19.293,45
         a) Servicios exteriores -20.996,64 0,00 1.350,52 352,67 -19.293,45
            Servicios profesionales independientes -10.354,58 0,00 1.255,00 0,00 -9.099,58
               623000301  Serveis Professionals Independents -6.944,99 -6.944,99
               623000310  Serveis esportius -1.116,00 900,00 -216,00
               623000311  Tallers socioculturals -355,00 355,00 0,00
               623000370  Manteniment Informàtic -1.938,59 -1.938,59
            Resto -10.642,06 0,00 95,52 352,67 -10.193,87
               621000360  Cànon Ajuntament -2.500,00 -2.500,00
               622000310  Reparacions i conservació -3.272,52 95,52 339,41 -2.837,59
               622000320  Contractes de manteniment -126,00 -126,00
               625000310  Assegurança RC -6,14 -6,14
               625000320  Assegurança multirisc -71,61 -71,61
               625000330  Accidents i usuaris -223,38 -223,38
               626000310  Serveis bancaris -128,69 13,26 -115,43
               628000340  Productes químics -4.313,72 -4.313,72
      13. Otros resultados 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
         778000320  Indemnització Assegurança 320,00 320,00
   A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) -42.226,19 538,82 1.350,52 912,37 -39.424,48
      15. Gastos financieros -225,00 0,00 45,00 0,00 -180,00
         b) Por deudas con terceros -225,00 0,00 45,00 0,00 -180,00
            669000320  Comissions avals -225,00 45,00 -180,00
   A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) -225,00 0,00 45,00 0,00 -180,00
   A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) -42.451,19 538,82 1.395,52 912,37 -39.604,48
   A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20) -42.451,19 538,82 1.395,52 912,37 -39.604,48
   A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 ) -42.451,19 538,82 1.395,52 912,37 -39.604,48  

 



 

  
 

 

 

Segon. Revisió dels justificants aportats pel concessionari. 

• Quant a la despeses de personal es consideren plenament acreditades les que 
facilita el concessionari per un import total de 47.638,27 euros. 

• Quant a la resta de despeses presentades pel concessionari : 
a) No s’accepten les factures que es detallen atès que no queda fefaentment 

acreditat que les mateixes estiguin destinades al Servei de la Piscina de Celrà : 

Factura NIF Tercer  Import total %
 Import 
imputat 

20005744 B17508573 UNIDAD QUIMICA SL 1.297,87     4,62% 60,00          
20/220209 B65156630 TTRCARD Soluciones en Indentificacion SL 1.826,50     14,29% 260,92        
2000734 40528767F BANASET PUJADAS MARTI 330,71        64,46% 213,19        
3004053 B48904868 Diemer SL 630,00        68,67% 432,62        
201746 B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT SL 132,55        100,00% 132,55        
465 J55111819 COPYGIRONA 73,05          100,00% 73,05          
N000261/2020 38509763N CASANOVAS SOLE TERESA 34,71          100,00% 34,71          
200022158 B17036815 Calygas, SL 25,03          100,00% 25,03          
60816849 A62348248 MEDIA MARK GIRONA 23,95          100,00% 23,95          
356-2100925 A28163681 MINIT SPAIN, SAU 106,49        100,00% 106,49        
245/1 B17792193 SEINDEBA, SL 7,09             100,00% 7,09             

1/804/4/164931 D59474577 WERKHAUS, SL 19,75          100,00% 19,75          

FSL20/0404 B17943390 GRUP CLAVAGUERA, SL 192,77        100,00% 192,77        
2027-YBF-84 A25445131 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA 20,21          100,00% 20,21          
2027-YBF-92 A25445131 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, SA 15,80          100,00% 15,80          
200023178051038 A17371758 General Markets Foods Iberica, SAU 41,19          100,00% 41,19          

200023178052695 A17371758 General Markets Foods Iberica, SAU 50,81          100,00% 50,81          

200023178048987 A17371758 General Markets Foods Iberica, SAU 70,39          100,00% 70,39          

4419-10-209155 Me  A46103834 MERCADONA, SA 20,77          100,00% 20,77          

4419-012-118517 M  A46103834 MERCADONA, SA 11,70          100,00% 11,70          

A-V2020-000023844  A46103834 MERCADONA, SA 18,08          100,00% 18,08          

A-V2020-000023977  A46103834 MERCADONA, SA 13,49          100,00% 13,49          

 4419-013-074697 A46103834 MERCADONA, SA 32,22          100,00% 32,22          

1-2020 40327569J Ivan Valderrama 228,96        100,00% 228,96        

2-2020 40327569J Ivan Valderrama 376,30        100,00% 376,30        

1/804/3/647903 D59474577 WERKHAUS, SL 18,90          100,00% 18,90          

00 029747 J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 138,71        100,00% 138,71        

00031230 J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 173,00        100,00% 173,00        

00031651 J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 76,02          100,00% 76,02          

00032145 J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 75,48          100,00% 75,48          

00032412 C J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 118,94        100,00% 118,94        

00032698 J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 79,48          100,00% 79,48          

00032907 J55172639 CARNISSERIA JOCARNS 146,15        100,00% 146,15        

3.308,72     
 

b) Despeses per serveis bancaris, per valor de 115,43 euros, no es poden 
acceptar per les següents raons : 

• No s’aporten factures. 
• No s’acredita que les mateixes corresponguin al Servei de la Piscina de Celrà, 

més enllà de l’afirmació que fa el concessionari del servei. 

Quant als ingressos declarats per el concessionari, aquesta intervenció no pot emetre 
informe, atès que no hi ha mitjans per comprovar la veracitat dels mateixos.  



 

  
 

 

 

No obstant tenint en compte la clàusula 5à del plec de clàusules administratives 
particulars per la contractació del la concessió de serveis de les instal·lacions de la 
piscina municipal de Celrà, les dades aportades pel servei promotor per a la 
determinació de la viabilitat de l’explotació, resultarien un ingressos plausibles, tenint 
en compte les limitacions d’aforament per a la temporada objecte d’anàlisi. 

Ingressos 
estudi 

viabilitat iva 
inclos

Declarats pel 
concessionari 

iva inclòs

%
desviació

Abonaments 39.840,00     15.372,75       61,4 -              
Activitats aquàtiques i cursets de natació 2.970,00       100,0 -            
Bar 17.756,00     15.875,53       10,6 -              
Entrades 8.500,00       13.114,75       54,3               

69.066,00     44.363,03       35,8 -              
 

Per tant es pot concloure que s’ha produït una ruptura de l’equilibri econòmic del 
contracte que entenc que s’ha de fixar en : 

Concepte Import

Dèficit segons concessionari 39.604,48       
Factures no acceptades 3.303,72 -        
Serveis bancaris sense factura 115,43 -           

Dèficit 36.185,33        

Tercer.  

Un cop determinat que s’ha produït un dèficit en la concessió, cal plantejar les 
possibles solucions. 
 
L’article 290 de la Llei 9/2017 inclou el restabliment de l’equilibri econòmic del 
contracte en dos supòsits, d’interès un d’ells: quan es produeixi de forma directa la 
ruptura substancial de l’economia del contracte, i per causes de força major, els 
previstos a l’article 239, que no són d’aplicació al context actual. 
 
L’apartat 5è de l’article 290 el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es 
realitzarà mitjançant l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. Aquestes 
mesures podran consistir : 
 

• En la modificació de les tarifes que han d'abonar els usuaris. 
• La modificació de la retribució a abonar per l'Administració concedent. 
• La reducció del termini de la concessió i, en general, en qualsevol modificació 

de les clàusules de contingut econòmic incloses al contracte.  
• Així mateix, en els casos previstos a la lletra b) i a l'últim paràgraf de 

l'apartat anterior, es podrà ampliar el termini del contracte per un període 
que no excedeixi d'un 15 per cent de la durada inicial, respectant els límits 
màxims de durada previstos legalment. 

 
Cap del sistemes que preveu aquest article s’adeqüen a la realitat del present 
contracte. 
 
Queda clar doncs que la única manera de restablir l’equilibri econòmic de la concessió 
resulta ser la via de la indemnització. 
 



 

  
 

 

 

CONCLUSIÓ : 
 
Proposar l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.  Estimar parcialment la sol·licitud formulada pel representant de Llop Gestió 
Esportiva, SL i reconèixer el dret al restabliment de l’equilibri econòmic de la 
concessió de la gestió de la piscina municipal de Celrà per la temporada 2020, per un 
import de 36.185,53 euros. 
 
Segon. Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’Obligació a favor de Llop Gestió Esportiva, 
SL per un import de 36.185.53 euro, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
40.3410.22606. 
 

Consta a l’expedient la retenció de crèdit amb càrrec a aplicació pressupostària 
40.3410.22606 Activitats Esports del pressupost vigent. 

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.- Estimar parcialment la sol·licitud formulada pel representant de Llop Gestió 
Esportiva, SL i reconèixer el dret al restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió de 
la gestió de la piscina municipal de Celrà per la temporada 2020, per un import de 
36.185,53 euros. 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de Llop Gestió Esportiva, SL, 
amb CIF B62538228, per un import de 36.185,53 euros, pel concepte esmentat al punt 
primer. 

Tercer.- Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 40.3410.22606 Activitats esports 
del pressupost vigent de la Corporació. 

Quart.- Notificar el present acord a Llop Gestió Esportiva, SL 

Cinquè.- Comunicar el present als serveis econòmics de la Corporació. 

 

4.2. ATORGAMENT AJUT EXTRAORDINARI AL  FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PER AL 
PROJECTE 3699 AJUT HUMANITARI A UCRAINA (expedient X2022000411). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En relació a l’informe tècnic signat a data 6 d’abril de 2022, es detalla el projecte del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que actualment necessita finançament: 
 
Projecte 3699. Suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna  

• Assistència en les rutes de fugida.  
• Cobertura de necessitats bàsiques: alimentació, salut, higiene, atenció psicosocial, 

protecció, serveis sociojurídics de persones desplaçades forçades a països de 
primera acollida (Polònia, Hongria, Romania, Moldàvia i/o Eslovàquia).  
 



 

  
 

 

 

• Identificar com poder desplegar assistència humanitària en origen: desplegament 
d’un dispositiu sanitari o humanitari ampli en territori ucraïnès.  

• Identificació d’accions de suport a municipis afectats dels països de primera 
acollida, en un enfocament de cooperació de municipi a municipi.  

 

2. S’ha rebut una sol·licitud de subvenció de 6.000 euros, a través de la instància 
presentada el 15 de març de 2022 amb número de registre E20222001715. 
 
3. L’Ajuntament de Celrà vol donar suport al projecte solidari durant aquest any 2022 des 
de l’Àrea de Cooperació a través de la partida de Fons de Solidaritat i Cooperació, amb una 
aportació econòmica de 6.000 euros. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació que 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), 
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 6.000 euros a favor de Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, amb CIF G17125832 i domicili a Rambla santa Mònica 10, 
4t 08002 de Barcelona i adreça electrònica a efectes de notificacions 
a gsala@fonscatala.org  

Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’un import de 6.000 euros a Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. 

Tercer. 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 2022. 

Quart. La present subvenció queda subjecta a la següent condició: 

Justificar  en el termini màxim de 31 de març de 2023 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. 

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 a l’entitat interessada, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 

5. COMUNICACIONS I INFORMACIONS. 

No n’hi ha.  

 

CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 18.10 hores, 
de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 
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