
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Número: 14 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 6 de setembre de 2022
Horari: de 17.10 hores a 17.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 17.10 hores del dia 6 de setembre 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 DATA 19 DE JULIOL DE 2022.

Es dona per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19 de
juliol de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per
unanimitat.

2.  ATORGAMENT  D'AUTORITZACIÓ   PER  A  LA  OCUPACIÓ  EN  PRECARI  DE
PARCEL·LA MUNICIPAL I  ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL PREFABRICAT DE CARÀCTER PROVISIONAL ANNEX
AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CELRÀ SITUAT A LA CARRETERA DE JUIÀ
NÚMERO 135 DE CELRÀ

1. En  data  5  d’abril  de  2022,  registre  d’entrada  E2022002256,  el  Sr.  ......  en
representació de l’Institut Català de la Salut, sol·licita llicència d’obres per la instal·lació



 

d’un mòdul prefabricat de caràcter provisional annex al Centre d’Atenció Primària de Celrà
situat a la Carretera de Juià número 135 de Celrà.

2. En data 12 d’abril de 2022, registre de sortida S2022001114, es notifica a l’Institut
Català de la Salut que caldrà aportar documentació complementària per poder informar
sobre l’expedient.

3. En  data  25  d’abril  de  2022,  registre  d’entrada  E2022002672,  el  Sr.  ......,  en
representació de l’Institut Català de la Salut, sol·licita ampliació de termini per presentar la
documentació.

4. En data 9 de maig de 2022, registre de sortida S2022001319, es notifica a l’Institut
Català de la Salut que es suspèn la tramitació fins a la presentació e la documentació
requerida.

5. En  data  12  de  juliol  de  2022,  registre  d’entrada  E2022004746,  el  Sr.  ....,  en
representació de l’Institut Català de la Salut presenta documentació complementària.

6. En  data  14  de  juliol  de  2022,  registre  de  sortida  S2022002158,  es  notifica  a
l’Institut  Català  de  la  Salut  que  es  suspèn  la  tramitació  fins  a  la  presentació  de  la
documentació requerida, atès que la llicència sol·licitada comporta ocupació d’una parcel.la
propietat de l’Ajuntament.

7. En  data  18  de  juliol  de  2022,  registres  d’entrada  E2022004965,  es  sol·licita
autorització d’ús provisional del sòl amb  caràcter precari vinculat a la provisionalitat per
instal·lació del mòdul i amb registre d’entrada municipal  E2022004966, el Sr. ......, en
representació de l’Institut Català de la Salut presenta documentació complementària.

8. En data 21 de juliol de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal per
la  instal·lació  d’un  mòdul  prefabricat  de  caràcter  provisional  annex al  Centre  d’Atenció
Primària de Celrà situat a la Carretera de Juià número 135 de Celrà.

9. En data 28 de juliol de 2022, registre d’entrada municipal núm. 5.211, el Sr......
presenta document de representació.

10.-  Ha  emès  informe la  secretària,  en  data  28  de  juliol  de  2022,  el  qual  consta  en
l’expedient, en el que en la part que interessa s’estableix:

.../...

Tenint en compte les consideracions anteriors, la secretària que subscriu procedeix
a informar favorablement la concessió de la llicència urbanística sol·licitada, sempre
i  quan s’incorpori  acord previ  d’autorització  d’ocupació  de domini  públic  per  un
termini  màxim de 5 anys amb caràcter precari,  sense dret a indemnització,  de
conformitat amb el que disposa la normativa patrimonial de referència.

.../...

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. D’acord amb l’article 4.1 de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, la present llicència resta exempta del pagament de



 

l’impost atenent que es tracta d’una instal·lació propietat de la Generalitat de Catalunya
destinada a un servei públic. 

5. Ordenança  fiscal  núm.  11,  reguladora  de  la  Taxa  per  expedició  de  documents
administratius.

6. Articles  56  i  57  del   Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el
reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL)

7. 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.

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

ACORD

Primer. Atorgar autorització d’ocupació de domini públic, per a la instal·lació d’un mòdul
prefabricat de caràcter provisional annex al Centre d’Atenció Primària de Celrà situat a la
Carretera de Juià número 135 de Celrà i de conformitat amb el projecte presentat, sobre la
parcel·la titularitat de l’Ajuntament de Celrà i que es troba qualificada d’equipament públic,
de referència cadastral ......,  per un termini màxim de 5 anys, des de la notificació del
present  acord,  amb  caràcter  precari  i  sense  dret  a  indemnització,  atenent  a  que  la
instal·lació  projectada  no  transforma  el  domini  públic  municipal  en  ser  un  mòdul  de
caràcter prefabricat.

Segon. Concedir a l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT amb NIF núm. Q-5855029-D llicència
urbanística per la instal·lació d’un mòdul prefabricat de caràcter provisional annex al Centre
d’Atenció Primària de Celrà situat a la Carretera de Juià número 135 de Celrà (ref. cadastral
núm. ......), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Tercer. 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.

Quart. 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. Assumeix de direcció de les obres.
2. Designació del coordinador de seguretat i salut.
3. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).

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.

Cinquè. Aprovar  la  liquidació  de  la  taxa  per  expedició  de  documents  de concessió  de
llicències urbanístiques per import de 155,00 euros (OF.11) i la placa informativa d’obres
per import de 12,00 euros (OF.5).

Sisè. Notificar aquesta resolució al titular de la llicència i anotar l’autorització d’ocupació a
l’inventari de béns de la Corporació.

No hi ha INTERVENCIONS.

3.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A L’ERRADICACIÓ DE FLORA
EXÒTICA INVASORA DEL TERME MUNICIPAL DE CELRÀ 

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte  menor de serveis per a
l’erradicació de la flora exòtica invasora del municipi del Celrà. Es tracta d’una activitat dins
del  marc  de  desenvolupament  d’actuacions  de  conservació  del  patrimoni  natural  que
promou la Diputació de Girona per a l’any 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 Galanthus,  i  motivant la necessitat del contracte, justificant que no s’altera
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació ni amb el
fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.

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

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



 

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.

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

ACORD

Primer. Adjudicar  a  favor  de  l’Associació  Galanthus amb NIF  G62255815, el  contracte
menor de serveis per a l’erradicació de la flora exòtica invasora del municipi del Celrà, per
un import de 5.865  euros, IVA exclòs (7.096,65 euros, IVA inclòs),  de conformitat amb
l’oferta presentada i subjecta a les condicions següents: el servei ha d’estar executat com a
màxim el dia 4 d’octubre de 2022. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 1700
22699 “Activitats medi ambient” del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.

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

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent especial referència 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 ...... (tècnica de medi ambient), que
exercirà les facultats de responsable del contracte.

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

4.  CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE
SANT  MARTÍ  VELL,  JUIÀ  I  CELRÀ  AMB  LA  FINALITAT  DE  SUFRAGAR  LES
DESPESES  D'UN TÈCNIC/A  PER  EXECUTAR  LES  ACTUACIONS  RELACIONADES
AMB LA PREVENCIÓ D'INCENDIS PER L'ANY 2022 

ANTECEDENTS DE FET

1. L’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà,  és un organisme creat
a l’empara de la llei 6/1988 Forestal de Catalunya i l’ordre de 6 d’octubre de 1986 de la
Generalitat de Catalunya, i té per objectiu, entre d’altres, la prevenció dels incendis
forestals  en el  termes municipals  de Celrà,  Juià i  Sant Martí  Vell  a la comarca del
Gironès.

2. El  19 de setembre de 1997, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya va acordar aprovar la constitució i el registre de l’Associació
de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, i es va publicar en el DOGC de
26.9.1997, trobant-se en el Llibre d’Inscripcions del Registre d’Agrupacions de Defensa
Forestal al foli 29, volum 3, número 259.



 

3. D'ençà de la seva constitució, l’ADF ha estat treballant per a la prevenció i extinció dels
incendis forestals en els termes municipals del seu àmbit d’actuació d’acord amb les
planificacions fetes per la Generalitat de Catalunya (Pla de prevenció d’incendis del
perímetre  de  protecció  prioritària  de  les  Gavarres  PPP G4 Exp.  NGG-60.032/05),  i
aquells  plans  de  prevenció  d’incendis  municipals  validats  i  aprovats  pel  Servei  de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, com el Pla de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de Celrà. 

4. L’Associació de Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, en data 1 de juliol de 2022
(registre d’entrada municipal E2022004468), sol·licita un ajut de 1.200 € per sufragar
les  despeses  d’un/a  tècnic/a  qualificat/da  (enginyer/a  forestal)  per  planificar  i
desenvolupar  els  treballs  forestals  previstos  per  l’any  2022  en  el  marc  del  Pla  de
prevenció de les Gavarres, i que és portar a terme una franja de baixa càrrega de
combustible a la carena del Santuari dels Àngels. Aquesta actuació és molt rellevant
per prevenir els incendis de component sud que puguin afectar als nostres boscos, la
qual ha estat finançada parcialment per Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural. 

5. En  data  5  de  juliol  de   2022  la  regidora  de  medi  ambient  ha  emès  proposta  de
concessió d’un ajut, segons disponibilitat pressupostària, per un import de 1.200 € a
favor de l’Associació de Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà per la finalitat per la
qual ha estat sol·licitada.

6. Vist l’informe d’intervenció de data 18 d’agost de 2022.     

7. 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 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021.

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

ACORD 

Primer. Concedir una subvenció per import total de 1.200 € a favor de l’Associació de Defensa
de  Sant  Martí  Vell,  Juià  i  Celrà amb  CIF  G17470105,  adreça  ctra.  de  Juià  48  i  adreça
electrònica a efectes de notificacions ........, destinada a sufragar les despeses econòmiques
d’un tècnic/a extern/a per executar les actuacions relacionades amb la prevenció d’incendis per
l’any 2022.

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

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  I
L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE SANT MARTÍ VELL, JUIÀ I CELRÀ
PER SUFRAGAR LES DESPESES D’UN TÈCNIC/A EXTERN/A PER EXECUTAR LES
ACTUACIONS  RELACIONADES  AMB  LA  PREVENCIÓ  D’INCENDIS  PER  L’ANY
2022.



 

A Celrà a la data de la signatura electrònica

INTERVENEN

D’una part, el David Planas i 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.  .......,  amb NIF  ***4241**,  com a president  de  l’Associació  de
Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà (ADF), amb CIF G17470105, i domicili
a Ctra. de Juià, Ctra. de Juià 48 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 de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà,  és un organisme creat
a l’empara de la llei 6/1988 Forestal de Catalunya i l’ordre de 6 d’octubre de 1986 de la
Generalitat de Catalunya, i té per objectiu, entre d’altres, la prevenció dels incendis
forestals  en el  termes municipals  de Celrà,  Juià i  Sant Martí  Vell  a la comarca del
Gironès.

2. El  19 de setembre de 1997, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya va acordar aprovar la constitució i el registre de l’Associació
de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, i es va publicar en el DOGC de
26.9.1997, trobant-se en el Llibre d’Inscripcions del Registre d’Agrupacions de Defensa
Forestal al foli 29, volum 3, número 259.

3. D'ençà de la seva constitució, l’ADF ha estat treballant per a la prevenció i extinció dels
incendis forestals en els termes municipals del seu àmbit d’actuació d’acord amb les
planificacions fetes per la Generalitat de Catalunya (Pla de prevenció d’incendis del
perímetre de protecció prioritària  de les Gavarres  PPP G4 Exp.  NGG-60.032/05),  i
aquells  plans  de  prevenció  d’incendis  municipals  validats  i  aprovats  pel  Servei  de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, com el Pla de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de Celrà. 

4. L’Associació de Defensa de Sant Martí Vell, Juià i Celrà, en data 1 de juliol de 2022
(registre d’entrada municipal E2022004468), sol·licita un ajut de 1.200 € per sufragar
les  despeses  d’un/a  tècnic/a  qualificat/da  (enginyer/a  forestal)  per  planificar  i
desenvolupar  els  treballs  forestals  previstos  per  l’any  2022  en  el  marc  del  Pla  de
prevenció de les Gavarres, i que és portar a terme una franja de baixa càrrega de
combustible a la carena del Santuari dels Àngels. Aquesta actuació és molt rellevant
per prevenir els incendis de component sud que puguin afectar els nostres boscos, la
qual ha estat finançada parcialment per Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural. 

5. És  interès  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  de  l’Ajuntament  de  Celrà  col·laborar
econòmicament  per  sufragar  les  despeses  d’un/a  tècnic/a  qualificat/da  (enginyer/a
forestal) per planificar i desenvolupar els treballs forestals previstos per l’any 2022 en
el marc del Pla de prevenció de les Gavarres.

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 a les accions que porta a terme l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí
Vell, Juià i Celrà en la prevenció d’incendis, i en concret perquè pugui fer front a les
despeses  per sufragar les despeses  d’un/a tècnic/a qualificat/da (enginyer/a forestal)
per planificar i desenvolupar els treballs forestals previstos per l’any 2022 en el marc
del Pla de prevenció de les Gavarres.

 Àmbit d’aplicació i termini d’execució

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin entre l’1 de febrer
de 2022 i el 31 de gener de l’any 2023 per la finalitat per a la qual està prevista. 

2. Quantia de la subvenció i forma de pagament

L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí
Vell, Juià i Celrà un import de 1.200,00 €.
 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà al
pagament del 100% del seu import mitjançant transferència bancària al compte corrent
especificat per l’entitat perceptora. 

3. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 15 de febrer
de 2023, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada
Municipal de l’Ajuntament de Celrà.

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

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d’una
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat
íntegrament  a  l’activitat  subvencionada,  així  com  una  descripció de  l’activitat
subvencionada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius.

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

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

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

Caldrà justificar un import mínim de 1.200,00 €, equivalent al 100% de l’import de
subvenció  concedit.  En  el  supòsit  que  no  es  justifiqui  aquest  import,  la  subvenció
atorgada es reduirà en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-se a
la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent.

Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que les
justificacions es presentin en els terminis fixats i les comprovarà formalment. A aquest
efecte,  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.



 

4. Obligacions de les parts

Per part de l’entitat beneficiària:

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

2. Destinar  íntegrament  la  subvenció  atorgada  a  la  finalitat  per  la  qual  es
concedeix. 

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

4. Fer  constar  en  qualsevol  documentació  impresa  i  en  cartells  o  mitjans
electrònics  i  audiovisuals  relacionats  amb  l’actuació  subvencionada  la
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució del projecte.

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

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

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

Per part de l’Ajuntament de Celrà:

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

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

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

5. 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. 

6. 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 dels seus pactes i la inobservança de la normativa

aplicable.

7. 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.

1. 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 de l’import de la subvenció una vegada
s’hagi signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’ADF regulador de la
subvenció. 

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número  23.1700.48900
“Aportació ADF i comunitat de regants” del pressupost de la corporació per a l’exercici 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 a les parts  interessades,  així  com a la Tresoreria i  a  la
Comptabilitat de la Corporació.

No hi ha INTERVENCIONS

5. ATORGAMENT  D'UNA  SUBVENCIÓ  A  L'AMPA  DEL  CEE  DE  PALAU  PER  A
SUFRAGAR PART DE LA DESPESA DEL CASAL D'ESTIU 2022 

ANTECEDENTS DE FET

1. Els infants amb afectacions cerebrals  i  motrius severes tenen necessitats  especials  i
específiques i requereixen de professionals especialistes per poder-los atendre de manera
adequada. Quan les necessitats bàsiques no poden ser satisfetes en escoles ordinàries, els
infants s’escolaritzen en centres d’educació especial. 

L’infant  ICP,  veí  de  Celrà,  presenta  una  pluridiscapacitat  important  que  li  comporta
dependència  constant  d’un adult  per  cobrir  les  seves necessitats  vitals  bàsiques i  està
escolaritzat  al  Centre  d’Educació  Especial  Palau  de  Girona  (CEE  Palau);  l’únic  centre
d’Educació  Especial  públic  per  a  infants  i  joves  amb  necessitats  educatives  especials
derivades de trastorns neuromotors que hi ha a la comarca del Gironès. 

2.  Durant  el  mes de juliol,  l’AMPA de l’escola de  Palau organitza un casal  d’estiu  que
combina activitats terapèutiques i activitats de caire lúdic. Es tracta d’un casal adaptat,
amb  professionals  formats  per  poder  dissenyar  i  desenvolupar  activitats  adaptades
d’estimulació  sensorial,  de  psicomotricitat,  de  respiració  i  de  massatge de  comunicació
entre d’altres. La ràtio de monitors/es ha de ser de 1 a 2, com a mínim, i es requereixen
fisioterapeutes i/o infermers/es per atendre les necessitats de salut dels infants. 

A  causa  les  seves  característiques,  el  casal  té  un  cost  massa  elevat  per  ser  assumit
íntegrament per les famílies dels infants destinataris. Per tal de fer-lo viable, i al ser un
recurs d’àmbit comarcal, l’AMPA, com a entitat organitzadora, sol·licita ajuts a diferents
institucions públiques, inclosos els ajuntaments dels municipis de residència dels infants



 

inscrits a l’activitat.

3.  En data 7 de juliol de 2022, , registre municipal d’entrada E202004676, l’AMPA CEE
Palau formalitza la sol·licitud d’una subvenció per import de 400 euros a l’Ajuntament de
Celrà per tal de finançar part del cost del casal d’estiu que s’organitza del 27 de juny al 29
de juliol de 2022. 

Juntament amb la sol·licitud, adjunten el projecte del casal d’estiu d’enguany, còpia de les
inscripcions a l’activitat de l’infant de Celrà i el pressupost de la contractació del servei, que
és de 19.495,27 euros per l’atenció a 12 alumnes. 

4. És interès de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Celrà contribuir a fer possible
l’organització d’un casal d’estiu adaptat per tal que hi puguin participar els infants amb
necessitats  especials  i  específiques  derivades d’una  pluridiscapacitat  com la  que afecta
l’infant celranenc ICP,  fomentant la igualtat  d’oportunitats  en l’accés a l’educació en el
lleure, la promoció de la salut i l’autonomia personal i social. 

Amb aquesta finalitat, en data 22 de juliol de 2022, el regidor de serveis socials ha emès
una proposta de concessió d’una subvenció per import de 400 euros a favor de l'AMPA del
CEE Palau. 

5. Ha emès informe la secretaria de la corporació amb data 26 de juliol de 2022, el qual
consta en l’expedient administratiu.

6. Consta a l’expedient administratiu informe i document comptable emès per la intervenció
de l’Ajuntament amb data 26/08/2022.

FONAMENTS DE DRET

1.  De conformitat amb el que disposa l’article 13.4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, “les administracions públiques han de vetllar
pel manteniment d’uns serveis d’atenció adequats, mitjançant la coordinació dels recursos i
els serveis d’habilitació i rehabilitació en els àmbits de la salut, l’ocupació, l’educació i els
serveis socials, amb la finalitat de garantir a les persones amb discapacitat una oferta de
serveis i programes propera, en l’entorn en el qual es desenvolupi la seva vida, suficient i
diversificada, tant en zones rurals com urbanes”.

2.  De conformitat amb el que disposa l’article 58 del mateix Reial decret legislatiu, “El
finançament  de  les  diferents  prestacions,  subsidis,  atencions  i  serveis  continguts  en
aquesta Llei s’ha d’efectuar amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, i als de les
comunitats  autònomes  i  entitats  locals,  d’acord  amb  les  competències  que  els
corresponguin respectivament (...)”

3.  De conformitat amb el que disposa l’article 67.1 del mateix Reial decret legislatiu, “Els
poders públics han d’adoptar mesures d’acció positiva en benefici  de les persones amb
discapacitat  susceptibles  de  ser  objecte  d’un grau  superior  de  discriminació,  inclosa la
discriminació múltiple, o d’un grau inferior d’igualtat d’oportunitats, com són les dones, els
nens i les nenes, els quals requereixen més suport per a l’exercici de la seva autonomia
(...)”

4.  De conformitat amb el que disposen els articles 68.1 i 68.2 del mateix Reial decret
legislatiu,   “(...)  Les  mesures  d’igualtat  d’oportunitats  poden  ser  ajudes  econòmiques,
ajudes tècniques, assistència personal, serveis especialitzats, i ajudes i serveis auxiliars per
a la comunicació.” i “En particular, les administracions públiques han de garantir que les
ajudes i subvencions públiques promoguin l’efectivitat del dret a la igualtat d’oportunitats
de les persones amb discapacitat (...)”.

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia 323/2021 de 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021.

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

ACORD



 

Primer. Concedir una subvenció a favor de  L’AMPA CEE de Palau amb CIF G17053935, i
domicili  a Avda. Pujada Creu de Palau, 43, de Girona i adreça electrònica a efectes de
notificacions ....., en els termes que tot seguit s’indiquen: 

• Una subvenció per import de  400 euros destinada a sufragar part de la
despesa per a l’organització d’un casal durant l’estiu durant del mes de juliol de
2022 per a infants amb pluridiscapacitat.

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’AMPA
DEL  CEE  PALAU  REGULADOR  DE  LA  SUBVENCIÓ  DESTINADA  A
L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2022

A Celrà, a la data de la signatura electrònica

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 establert en els arts. 21.1
b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.

D’una  altra,  la  Sra.  ......,  com  a  presidenta  de  l’AMPA  CEE  de  Palau,  amb CIF
G17053935, i domicili a Avda. Pujada Creu de Palau, 43, de Girona.

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

EXPOSEN

1. Els  infants  amb  afectacions  cerebrals  i  motrius  importants  tenen  necessitats
especials  i  específiques  i  requereixen  professionals  especialistes  que  els
proporcionin una atenció adequada. Quan les necessitats bàsiques no poden ser
satisfetes en escoles ordinàries, els infants, s’escolaritzen en centres d’educació
especial.  

2. L’infant ICP, veí de Celrà, està escolaritzat al Centre d’Educació Especial Palau de
Girona (CEE Palau),  l’únic Centre d’Educació Especial públic de per a infants amb
necessitats educatives especials derivades de trastorns neuromotors que hi ha a
la comarca del Gironès.

3. Els  infants  amb  aquestes  característiques,  necessiten  una  atenció  igualment
especialitzada en les activitats de lleure i no poden participar dels casals d’estiu
ordinaris que s’organitzen arreu. Durant els mesos de vacances escolars, aquests
infants, a més del dret gaudir d’activitats de lleure, tenen necessitat de continuar
amb  activitats  terapèutiques  ajustades  a  les  seves  necessitats  físiques  i
cognitives,  per  tal  d’evitar  retrocessos  respecte  els  avenços  que  van  assolint
durant el curs.
Per aquest motiu, durant el mes de juliol,  l’AMPA de l’escola de Palau organitza
un casal d’estiu que combina activitats terapèutiques i activitats de caire lúdic,
sempre adaptades,  que  dona  resposta  a  les  necessitats  especials  dels  infants
atesos,  especialment  des  del  punt  de  vista  fisioterapèutic  i  de  l’estimulació
sensorial.

Es tracta d’un casal adaptat, amb professionals especialitzats, i  compta amb una
ràtio mínima de 1 a  2 més els professionals de la fisioteràpia i/o la infermeria.

4. Degut  a  les  seves  característiques,  el  casal  té  un  cost  massa  elevat  per  ser
assumit íntegrament per les famílies dels infants destinataris.  Per tal  de fer-lo
viable, i al ser un recurs d’àmbit comarcal, l’AMPA, com a entitat organitzadora,



 

sol·licita  ajuts  a  diferents  institucions  públiques,  inclosos  els  ajuntaments  dels
municipis de residència dels infants inscrits a l’activitat.

5. En data 7 de juliol de 2022, registre municipal d’entrada 4676, l’AMPA CEE Palau
formalitza la sol·licitud d’una subvenció per import de 400 euros a l’Ajuntament
de Celrà per tal de finançar el cost del casal d’estiu que s’organitza del 27 de juny
al 29 de juliol de 2022 en el que participa un infant de Celrà.

6. L’Ajuntament de Celrà té interès en  contribuir a fer possible l’organització d’un
casal d’estiu adaptat per tal que hi puguin participar els infants del CEE de Palau,
fomentant  la  igualtat  d’oportunitats  en  l’accés  a  l’educació  en  el  lleure,  la
promoció de la salut i l’autonomia personal i social.

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

PACTES

8. Objecte 

L’objecte  d’aquest  conveni  és  regular  la  col·laboració  econòmica  entre
l’Ajuntament de Celrà i l’AMPA del CEE Palau per tal de contribuir al finançament
del casal d’estiu adaptat per a infants i joves amb trastorns neuromotors severs
que  organitza  l’entitat,  de  manera  que  el  preu  final  que es  repercuteix  a  les
famílies sigui assequible i el casal sigui viable.

9. 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 període en què es realitza el casal d’estiu, del
27 de juny al 29 de juliol del 2022.

10. Quantia de la subvenció i forma de pagament

L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’AMPA CEE Palau amb un import  de  400
euros a destinar al finançament del casal d’estiu 2022.

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i, tan bon
punt  es  comprovi  que  la  justificació  de  la  subvenció  concedida  és  correcte,  es
procedirà al pagament de la totalitat del seu import mitjançant transferència bancària
al compte corrent especificat per l’entitat perceptora. 

11. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 d’octubre
de  2022,  mitjançant  la  presentació  de  la  documentació  requerida  al  Registre
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.

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

Documentació justificativa: A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut
mitjançant la presentació d’una certificació del/la secretari/ària de l’ens, acreditativa
que la subvenció atorgada s’ha destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, amb
una descripció de l’activitat.

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de
valor probatori equivalent de la despesa realitzada.

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 400 euros, equivalent al 100% de l’import de
subvenció concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquest import, la subvenció
atorgada es reduirà en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-
se a la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent.

Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que les
justificacions  es  presentin  en  els  termini  fixats  i  les  comprovarà  formalment.  A
aquest  efectes,  podrà  requerir  a  l’entitat  beneficiària  perquè  esmeni  defectes,
completi la documentació o ampliï la informació. 

Així mateix, l’entitat beneficiària durant un període de cinc anys mantindrà arxivat i a
disposició  de  l’Ajuntament  de  Celrà  tots  els  documents  originals  inclosos  en  la
justificació de les despeses i dels ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació
objecte d’aquesta subvenció.

12. 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. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat a la

Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida  en  l’exercici  de  les  actuacions  anteriors  i  en  relació  a  la  subvenció
concedida

5. 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.

6. 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.

13. 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. 

14. Causes de resolució

El present conveni es resoldrà per les causes següents:



 

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

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

aplicable.

15. Normativa aplicable

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

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

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

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

activitats i serveis dels ens locals.

2. 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. Autoritzar i  disposar la despesa a favor de l’AMPA CEE de Palau amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 70 2311 48001 “Ajut AMPA CEE Palau”  del pressupost de la
corporació per a l’exercici 2022.

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 la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.

No hi ha INTERVENCIONS.

6. DONACIÓ  DE  COMPTE  DECRETS  ALCALDIA  AVOCANT  COMPETÈNCIA
DELEGADA A LA JUNTA DE GOVERN

Número
Decret

Data Títol
Número

expedient

926/2022 28/7/22

Denegació  de  llicència  urbanística  a
l’empresa Medichem SA per a la perforació
horitzontal  dirigida  subterrània  travessant
el carrer Pirineus en el punt del número 127
de Celrà

X2022000794

947/2022 1/8/222 Adjudicació del contracte menor d’obres per
a la reparació de la mitgera de la Sala Cors

X2022001143



 

de Celrà

949/2022 2/8/22
Aprovació inicial del padró fiscal de la taxa
per la prestació del servei d’escola bressol
pel curs 2022-2023

X2022000967

1009/2022 31/8/22
Adjudicació  del  contracte  dels  serveis
educatius  consistent  en  l’execució  de
disciplines i activitats de l’EMDC

X2022000252

La Junta de Govern es dona per assabentada.

7. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT

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

1. Adjudicació  del  contracte  per  al  subministrament  i  instal·lació  de  plaques
fotovoltaiques per a l’autoconsum a l’EDAR de Celrà

2. Adjudicació  del  contracte  menor  per  a  la  implantació  d'objectius  de
desenvolupament sostenible al municipi de Celrà

3. Adjudicació del contracte menor obres per a la construcció d'un skatepark a
Celrà

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

7.1. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PER A L’AUTOCONSUM A L’EDAR DE CELRÀ

ANTECEDENTS DE FET

1.  Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de juny de 2022, es va aprovar
l’expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  del  contracte
administratiu  per  al  subministrament  i  instal·lació  de  plaques  fotovoltaiques  per  a
l’autoconsum  a  l’EDAR  de  Celrà,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  per  import  de
58.871,65  euros, IVA  inclòs  (48.654,26 Euros,  IVA  exclòs),  es  va  aprovar  el  Plec  de
clàusules  administratives  particulars,  i  es  va  disposar  l’obertura  del  procediment
d’adjudicació d’aquest contracte.

2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte
es va publicar en el perfil del contractant el dia 23 de juny de 2022.

3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 8 de juliol de 2022 a les
15.00h. Dins aquest termini van presentar oferta els licitadors següents:  

                      Registre d’entrada municipal

Licitadors Registre Data

1 New energy concept 2020, S.L. E2022004563 05/07/2022

2 Sunergy tecnovalles, S.L. E2022004583 05/07/2022

3 Instal·lacions Caifer, S.L. E2022004616 06/07/2022



 

4 Engineering and Technology fir life S.L. E2022004672 07/07/2022

5 Electricitat Boquet, S.L. E2022004685 08/07/2022

6 Lampisteria Jesús Garcia i fills, S.L. E2022004687 08/07/2022

7 Solideo eco systems E2022004688 08/07/2022

8 Elecnor Servicios y proyectos E2022004695 08/07/2022

5. En data 13 de juliol de 2022, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic
presentat pels licitadors indicats. 

Un cop obert, i descarregada la documentació del sobre únic presentat per les empreses
licitadores, es van detectar errors esmenables en els documents presentats en el Sobre A
per part de les empreses Sunergy tecnovalles, S.L: i Engineering and Technology for life,
S.L.

Un cop aplicada la fórmula, la puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) ha estat la
següent:

 

Licitadors

Import  oferta

Subministrament i
instal·lació (euros IVA

exclòs)

Import IVA
(euros)

puntuació
oferta €
10 punts

1 New energy concept 2020, S.L. 34.020,00 € 7.144,20 € 10,00

2 Sunergy tecnovalles, S.L. 36.490,91 € 7.663,09 € 9,32

3 Instal·lacions Caifer, S.L. 55.739,68 € 11.705,33 € *

4
Engineering and Technology for
life S.L. 37.868,81 € 7.952,45 € 8,98

5 Electricitat Boquet, S.L. 44.435,00 € 9.331,35 € 7,66

6 Lampisteria Jesús Garcia i fills,
S.L. 44.761,68 € 9.399,95 € 7,60

7 Solideo eco systems 38.589,15 € 8.103,72 € 8,82

8 Elecnor Servicios y proyectos 48.527,16 € 10.190,70 € 7,01

* Oferta superior al pressupost base de licitació IVA exclòs.

A  continuació  es  van  efectuar  els  càlculs  per  a  valorar  si  alguna/es  de  les  ofertes
presentades poden ser considerades anormals o desproporcionades, de conformitat amb la
clàusula 18 del PCAP, i es detecta que l’oferta presentada per New energy concept 2020,
S.L. es troba en aquesta situació. 



 

Per la qual cosa, la mesa de contractació va acordar:

1. Declarar exclosa de la licitació a l’empresa Instal·lacions Caifer, S.L. per ha-
ver presentat una oferta superior al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

2. Classificar les empreses per ordre decreixent de puntuació:

1 New energy concept 2020, S.L.

2 Sunergy tecnovalles, S.L.

3 Engineering and Technology for life S.L.

4 Solideo eco systems

5 Electricitat Boquet, S.L.

6 Lampisteria Jesús Garcia i fills, S.L.

7 Elecnor Servicios y proyectos

3. Requerir  a  les  empreses  Sunergy  tecnovalles,  S.L.  i  Engineering  and
tecnology for life, S.L. per a què presentin els documents, indicats a l’apartat  6
d’aquesta acta, signats electrònicament i pel què fa a la segona empresa també
justificar quina de les dues persones que han signat l’annex 1 i el 2 té la deguda
representació.

4. Un cop efectuats els càlculs, es considera que l’oferta més ben valorada és
anormal o desproporcionada i per tant cal requerir a l’empresa New energy concept
2020, S.L. per a què presenti els documents que justifiquin l’oferta presentada, de
conformitat amb la clàusula 18 PCAP i l’article 149 LCSP.

A tal efecte, es concedirà a l’empresa New energy concept 2020, S.L. perquè justifi-
qui la seva oferta en el termini de 5 dies hàbils des del requeriment. I un cop es
justifiqui, la mesa de contractació, previ informe tècnic, avaluarà tota la informació
i documentació proporcionada pel licitador.

L’acta d’obertura del sobre únic es va publicar al perfil del contractant el dia 14 de juliol de
2022.
4. En data 14 de juliol de 2022, des de la plataforma de contractació es va requerir a les
empreses  Sunergy tecnovalles, S.L. i  Engineering and tecnology for life, S.L. per a què
presentessin la documentació indicada per la mesa, i ambdues la van presentar dins el
termini atorgat, consten a l’expedient justificants i registres d’entrada associats.

5. En la mateixa data, 14 de juliol de 2022, registre de sortida municipal S2022002144, es
va requerir a l’empresa New energy concept 2020, S.L. per a què, en el termini de cinc dies
hàbils presentés la documentació necessària per a justificar l’oferta econòmica presentada.

6. En data 15 de juliol de 2022, registre d’entrada municipal E2022004863,  New energy
concept 2020, S.L. va presentar documentació per a justificar la seva oferta.

7. Un cop valorada la documentació presentada per l’empresa New energy concept 2020,
S.L. per part dels serveis tècnics municipals, en data 29 de juliol de 2022, es va emetre
informe d’inadmissió de la justificació presentada. 

8. Davant el fet que no es considera justificada l’oferta econòmica presentada per New
energy concept 2020, S.L., en data 1 d’agost es va reunir la mesa de contractació, que va
adoptar el següent acord: 



 

Primer. Declarar exclosa de la licitació a l’empresa New energy concept 2020, S.L.
per considerar que la seva oferta és anormal o desproporcionada per entendre que
la  justificació  no  explica  satisfactòriament  el  baix  nivells  de  preus  o  costos
proposats  per  l’empresa  licitadora  pels  motius  indicats  en  la  part  expositiva
d’aquest acord.

Segon. Sol·licitar a l’empresa Sunergy tecnovalles, S.L., empresa classificada en
segon lloc, que en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d’envia-
ment del requeriment electrònic faci arribar a l’Ajuntament la documentació neces-
sària per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el
que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP.

I  se  sotmetrà  a  l’aprovació  de  l’òrgan  de  contractació  l’adjudicació  d’aquest
contracte una vegada s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar
que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars.

9. En data 3 d’agost, registre de sortida municipal S2022002414, es va requerir a Sunergy
tecnovalles, S.L. per a què presentés, en el termini de set dies hàbils a comptar des de la
data d’enviament del requeriment electrònic, documentació diversa per a l’adjudicació del
contracte així com el document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per
import de 1.824,55 euros.  

10.  En data 12 d’agost de 2022,  registre d’entrada municipal  E2022005549,  l’empresa
Sunergy tecnovalles, S.L. ha presentat la documentació requerida, justificant la constitució
de la garantia definitiva mitjançant transferència bancària. Atès que mancava un aclariment
en la documentació presentada, en data 24 d’agost de 2022, registre de sortida municipal
S2022002498,  es  va  requerir  a  l’empresa,  per  a  què  presentés  la  documentació
corresponent  en  el  termini  de  tres  dies  hàbils  des  de  la  rebuda  del  requeriment.
Requeriment  rebut  el  dia  25  d’agost  de  2022.  En  data  29  d’agost,  registre  d’entrada
municipal S2022005740, l’empresa presenta l’aclariment.

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats
o licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix
en la disposició addicional quinzena.
 
2.  El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquesta  serà  requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en
virtut  del  que disposa l’article  150.3  in  fine de  la  Llei  9/2017,  de  8 de novembre,  de
contractes del sector públic. 

Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista
podrà  sol·licitar  que  el  contracte  s'elevi  a  escriptura  pública,  anant  al  seu  càrrec  les
corresponents despeses.



 

3. Un cop formalitzat  el  contracte  es  comunicaran les dades bàsiques del  contracte  al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article
346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del  Sector  Públic,  mitjançant 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, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa
legal aplicable.

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 data 30 de març, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona de 14 d’abril de 2021.

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

Primer. Adjudicar  el  contracte  administratiu  per  al  subministrament  i  instal·lació  de
plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum a les instal·lacions de l’EDAR de Celrà, a favor
de l’empresa Sunergy tecnovalles, S.L. amb domicili al carrer General Padrós, 44 de Caldes
de  Montbui,  amb  CIF  B-67468363,  per  un  import  de  36.490,91  euros,  IVA  exclòs
(44.154,00 euros, IVA inclòs).

Al  marge  de  la  normativa  de  referència,  el  contracte  es  regirà  pel  Plec  de  clàusules
administratives particulars, pel projecte d’obra ordinària titulat instal·lació fotovoltaica per
autoconsum a l’EDAR de Celrà i per la proposta presentada per l’empresa adjudicatària, els
documents de la qual formaran part de la documentació contractual.

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 80.1600.63300 ‘Millores EDAR 2022’ del pressupost vigent de la Corporació. 
Tercer. Notificar  aquest  acord  a  les  empreses  licitadores  i  citar  l’adjudicatària perquè
concorri a formalitzar el contracte administratiu quan se li requereixi.
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació.

Cinquè. Comunicar  les  dades  bàsiques  del  contracte  adjudicat  al  Registre  Públic  de
Contractes, d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.

Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics.

No hi ha INTERVENCIONS. 

7.2.  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ
D'OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AL MUNICIPI DE CELRÀ

ANTECEDENTS DE FET

1.  És  d’interès  de  l’Ajuntament  de  Celrà  implantar  els  Objectius  de  Desenvolupament
Sostenible (ODS) al municipi de Celrà.

2. Es va convidar a tres professionals/empreses perquè presentessin la seva oferta per a la
realització del servei. Han presentat pressupost els següents professionals/empreses:



 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa GeoServei Projectes i Gestió Ambiental SL, i motivant la necessitat del contracte,
justificant que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals
de contractació ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en l’article 118.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1.De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.

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

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

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.

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

ACORD

Primer. Adjudicar a favor de l’empresa  GeoServei Projectes i Gestió Ambiental SL, amb
NIF  B17521618,  el  contracte  menor  de serveis  per  a  la  implantació  dels  Objectius  de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Celrà, per un import de 6.250,00 euros, IVA exclòs
(7.562,50  euros,  IVA  inclòs),  de  conformitat  amb l’oferta  presentada  i  subjecta  a  les
condicions següents:

Nom
Número
registre

Data registre
Import

oferta IVA
exclòs

...... E2022005337 02/08/2022 9.520,00 €

...... E2022005427 04/08/2022 7.500,00 €

GeoServei Projectes i Gestió
Ambiental SL

E2022005678 22/08/2022 6.250,00 €



 

 L’execució  del  contracte  es  troba  subjecte  al  compliment  de  les  condicions
marcades a la invitació rebuda per participar en el procediment de contractació.

Durada del contracte: 10  de novembre de 2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
2022.11.9200.22799-Treballs  realitzats  per  empreses  i  professionals  independents,  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. ..... (tècnica auxiliar medi
ambient), que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

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

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

No hi ha INTERVENCIONS.

7.3.  ADJUDICACIÓ DEL  CONTRACTE  MENOR OBRES  PER A  LA  CONSTRUCCIÓ
D'UN SKATEPARK A CELRÀ

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte  menor d’obres per a la
construcció d’un skatepark a Celrà de conformitat amb el  projecte d’obra local  ordinari
aprovat definitivament el 5 de juliol de 2022 (DOGC Núm. 8727 - 9.8.2022) 

2.  A  tal  efecte,  es  va  licitar  mitjançant  anunci  al  perfil  del  contractant  demanant
presentació d’ofertes fins el dia 31 d’agost de 2022, i dins de termini s’ha presentat una
única oferta: 

Nom Data registre Número
registre

Import IVA exclòs

AXEL JURGENS 30/08/2022 E2022005768 36.244,83 euros

Juntament amb la oferta econòmica s’ha presentat la documentació requerida en el perfil
del contractant:



 

 Experiència en obres similars realitzades: mínim haver realitzat 3 skateparks en els
últims cinc anys, per un import d'adjudicació igual o superior a 20.000 euros, IVA
exclòs.

 Declaracions jurades capacitat i solvència econòmica, signades electrònicament.

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor del
Sr. Axel Jurgens, i motivant la necessitat del contracte, justificant que no s’altera l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació ni amb el fi d’evitar
l’aplicació dels llindars establerts en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

4.  Consta  informe  de  secretaria  de  conformitat  amb  la  proposta  de  contractació  en
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

5.  Consta  a  l’expedient  el  document  de  reserva  pressupostària,  disposant  del  crèdit
suficient per a l’execució del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1.De conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, 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 del Sr. Axel Jurgens, amb DNI ***6944**, el contracte menor
d’obres per a la construcció d’un skatepark a Celrà, per un import de 36.244,83 euros, IVA
exclòs (43.856,24 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: l’obra ha d’estar executada com a màxim el 31 de desembre de
2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
40.3420.62200 “Construcció  pista  skate”,  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  l’arquitecta  Sra.  ......  (Arquitecta
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 dona inici a la seva execució.

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

No hi ha INTERVENCIONS.

8. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

No n’hi ha. 

CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar, es conclou la sessió a les 17.25
hores de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe.
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