
 

  
 

 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número: 15  
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 20 de setembre de 2022 
Horari: de 17.30 hores a 17.55 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 17.30 hores del dia 20 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 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
La Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, excusa la seva assistència. 
 
Secretària 
 
Sra. Meritxell Vargas Sardà 
 
També assisteix com a oient el Sr. Albert Lopez Guàrdia, regidor delegat 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 6 DE SETEMBRE DE 2022. 

Es dona per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 6 de 
setembre de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 

 

 



 

  
 

 

 

2. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA REFORMA D’OFICINES 
DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL CARRER FALGUERES NÚMERO 21 DE CELRÀ 
(expedient X2022000979). 

1.-En data 27 de juny de 2022, registre d’entrada E2022004293, el Sr...., en representació 
de l’empresa ATTSU TECNIVAP SA, sol·licita llicència urbanística per a la reforma d’oficines 
de la nau industrial situada al carrer Falgueres número 21 de Celrà. 

2.- En data 1 de juliol de 2022, registre de sortida S2022001978, es requereix a l’empresa 
ATTSU TECNIVAP SA documentació complementària. 

3.- En data 20 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022005056, el Sr. ...., en representació 
de l’empresa ATTSU TECNIVAP SA, presenta documentació. 

4.- En data 21 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022005068, el Sr. ...., en representació 
de l’empresa ATTSU TECNIVAP SA, presenta documentació. 

5.- En data 8 de setembre de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta i l’enginyer 
municipal. Ha emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

FONAMENTS DE DRETS 

1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
5. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
Sobre la base d’aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent 

ACORD 

Primer.- Concedir a l’empresa ATTSU TECNIVAP SA amb NIF núm. A-17052861 llicència 
urbanística a la reforma d’oficines de la nau industrial situada al carrer Falgueres número 21 
de Celrà (ref. cadastral núm. ......), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 

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

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

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 

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

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

Condicions particulars: 
1. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a 
la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
 
Condicions generals: 
1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  
5. La llicència no inclou la construcció de les tanques. 
6. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
7. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 
llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix 
tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
8. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
9. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
10. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
11. La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la 
immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les 
mateixes condicions que inicialment foren precises.  
12. L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part.    
13. No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans 
de fer les obres i totalment acabats. 
14. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 
en els espais públics.  
15. Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra. 
16. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
17. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 81.094,80 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 2.635,58 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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



 

  
 

 

 

TOTAL: 2.957,58 Euros  

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

 
No hi ha INTERVENCIONS.  
 
3. PRÒRROGA DE L'AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL PARC DE LES OLORS (expedient 
x2020000840). 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- La junta de govern local de l’Ajuntament de Celrà va autoritzar a la Fundació Privada Tirgi 
la cessió de l’ús parcial d’una finca de propietat municipal (finca registral......) per a dur a 
terme el Parc de les Olors. Aquesta autorització es va formalitzar amb una vigència de dos 
anys, a comptar des del dia 22 de setembre de 2020, i sense perjudici de les pròrrogues 
posteriors que es podrien dur a terme si cap de les dues parts s’hi expressa en contra, sent 
el termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  

El Parc de les Olors és un jardí destinat al cultiu ecològic de plantes aromàtiques, medicinals 
i culinàries i en benefici del poble de Celrà, amb l’objectiu principal de donar suport i dotar 
de recursos la població amb discapacitat i, a més, complementa l’oferta turística de la zona i 
promociona el municipi. 

2. Havent transcorregut el període inicial de dos anys, és d’interès de la corporació prorrogar 
aquesta autorització un any, concretament des del dia 22 de setembre de 2022 fins al dia 21 
de setembre de 2023.  

FONAMENTS DE DRET 

1. La clàusula novena del document-autorització formalitzat estableix que aquesta tindrà 
efectes des del dia 22 de setembre de 2020 i durant el període de dos anys, sense perjudici 
de les pròrrogues posteriors que seran automàtiques si cap de les dues parts s’hi oposa en 
el termini d’un mes previ a la finalització del període inicial o la pròrroga. S’estableix un 
termini màxim de durada, incloses les pròrrogues, de 4 anys.  
2. Article 92.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions públiques. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

ACORD 
 

Primer. Prorrogar l’autorització concedida a la Fundació Privada Tirgi per realitzar el Parc de 
les Olors un any, concretament des del dia 22 de setembre de 2022 fins al dia 21 de setembre 
de 2023, amb les mateixes condicions establertes a la mateixa.  
 
Segon. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Tirgi. 

 

No hi ha INTERVENCIONS. 

4. APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER LA 
COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLAÇA I LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE 
CULTURA GRUP A2 RÈGIM LABORAL (expedient X2022001206). 



 

  
 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà procedir a la provisió definitiva d’una plaça i lloc de 
treball denominat Tècnic/a de cultura grup A2, règim laboral i creació d’una borsa de treball. 

La plaça de referència consta a la plantilla orgànica municipal aprovada pel Ple per a l’exercici 
2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona BOP 15  Núm. edicte 332  Data 
24-01-2022. 

Dita plaça consta incorporada a la oferta pública d’ocupació de l’exercici 2022 aprovada per 
la Junta de Govern de data 17 de maig de 2022 i publicada al BOP Girona Núm. 102 edicte 
4496  Data 27-05-2022, corresponent a la taxa ordinària de reposició d’efectius. 

Alhora, la cobertura definitiva de dita plaça comportarà l’amortització automàtica de la plaça 
tècnic/a auxiliar de cultura grup C1 que consta a la mateixa plantilla orgànica municipal de 
2022 i en situació de cobertura temporal.  

Consta a l’expedient una proposta de bases de selecció que s’ajusten a la normativa vigent 
següent: 

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb l’informe emès per la secretaria municipal el 13 de setembre de 2022:  

PRIMER.- L'expedient es tramita segons les disposicions contingudes a la legislació de règim 
local i resta aplicable, en concret: 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció 
Pública. 

 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 

 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local. 

 Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims a què ha d'ajustar-se el Procediment de Selecció dels Funcionaris 
d'Administració Local. 

 Decret de 30 de maig de 1952 pel qual s'aprova el text del Reglament de funcionaris 
de l'Administració local. 

 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general 
d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de 
llocs de treball i promoció professional dels Funcionaris Civils de l'Administració 
General de l'Estat. 

  
SEGON.-  De conformitat amb el que preveu l'article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local –LRBRL-, en concordança amb els articles 61.6 del 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i 286 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 –TRLMRLC-, la selecció 
de tot el personal al servei de l'Ajuntament ha de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació 
pública, mitjançant convocatòria pública i a través del sistema d'oposició o concurs oposició 
lliure en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i 
capacitat, així com el de publicitat, i els establerts als arts. 55 TREBEP, 42 del Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text únic dels preceptes 



 

  
 

 

 

de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública -TRFPC- i 
287.2 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 -TRLMRLC-, tenint en compte, en tot cas, que: 
o Podran participar en els processos selectius tots els ciutadans que reuneixin els requisits 

previstos a l'article 56 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en concordança amb 
el 45 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció 
Pública -TRFPC-. 

o El procediment de selecció s'ajustarà a allò disposat a la legislació bàsica de l'Estat sobre 
funció pública (art. 133 TRRL). 

o El procediment tindrà caràcter obert, sent les convocatòries lliures, sense perjudici d'allò 
establert per a la promoció interna i les mesures de discriminació positiva previstes al 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic –TREBEP- i al Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de 
Règim Local –TRRL-. A més hauran de respectar els requisits exigits a l'article 61 del 
TREBEP. 

o Les proves de selecció es regiran per les bases que aprovi l'Alcalde, a qui correspondrà la 
seva convocatòria (arts 21.1. g) i 102.1 LRBRL ), en aquest cas la Junta de Govern per 
delegació de l’alcaldia. 

o Els anuncis de les convocatòries de proves d'accés i les Bases hauran de publicar-se al 
Butlletí Oficial de la Província (art. 97 LRBRL) i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (art. 286.2 TRLMRLC). 

o A les proves selectives, el tribunal o òrgan similar elevarà la corresponent relació 
d'aprovats a l'Alcalde per fer el seu nomenament (arts. 21.1.h) i 102.2 LRBRL, en 
concordança amb l'art. 136 TRRL). 

o Els òrgans de selecció de personal seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-
se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, tendint a la paritat 
entre dones i homes, sense que puguin formar part dels mateixos el personal d'elecció o 
de designació política, ni els funcionaris interins, ni el personal eventual (art. 60 TREBEP). 
Respecte a la seva composició es tindrà en compte allò disposat a l'article 54 del Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública 
-TRFPC-. 

 

TERCER.- Les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment 
de selecció i formació dels funcionaris i els títols acadèmics requerits per prendre part en les 
proves selectives seran establertes per l'Administració de l'Estat (art. 100.2 LRBRL i 293.3 
TRFPC). 

En virtut d'aquesta autorització es va aprovar el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel 
qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el 
Procediment de Selecció dels Funcionaris d'Administració Local. El seu contingut té la 
consideració de normativa bàsica, en el sentit previst a l'article 149.1.18 CE, a excepció dels 
articles i/o apartats que es detallen a la seva Disposició Final Primera. 

Dels preceptes de l'esmentat Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, cap destacar les següents 
particularitats: 

o El contingut mínim de les bases es regula al seu article 4. 
o Les Bases es publicaran a més al Butlletí Oficial de la Província respectiva, al Butlletí 

Oficial de la Comunitat Autònoma i al taulell d’edictes oficial de l'Ajuntament (art. 6.1). 
o La resolució de les proves selectives i els corresponents nomenaments s'efectuaran 

d'acord amb la proposta del tribunal, que tindrà caràcter vinculant (art. 7). 
o Els programes dels exercicis teòrics de selecció seran aprovats per cada Ajuntament i 

contindran matèries comunes i matèries específiques en la proporció que determini la 
convocatòria (art. 8.1). 



 

  
 

 

 

o El contingut mínim dels programes serà l'establert a l'article 8.2. La seva extensió i 
profunditat s'adequarà als nivells de titulació exigits i a l'especialitat professional de la 
corresponent Escala, Subescala o Classe de funcionaris. Cada Ajuntament podrà afegir 
els temes que consideri necessaris per garantir la selecció dels aspirants més 
qualificats per al desenvolupament de les places convocades (art. 8.4). 

o El número mínim de temes en què hauran de desenvolupar-se els continguts mínims 
serà l'exigit per l'article 8.3. 

o Les proves selectives comprendran, segons la naturalesa i característiques de les 
places convocades, un o diversos exercicis pràctics, tests psicotècnics, mecanografia, 
tractament de textos, redacció d'informes i projectes, solució de supòsits i altres 
similars que es considerin adequats per jutjar la preparació dels aspirants en relació 
amb els llocs de treball a desenvolupar. 

 
Vist la competència delegada a la Junta de Govern mitjançant decret de l’alcaldia número 
323 de 30 de març de 2021, pública al BOP de Girona de 14 d’abril de 2021 concretament la 
competència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria pública que ha de regir el procés 
de selecció per la cobertura definitiva d’una plaça i lloc de treball de tècnic/tècnica de cultura 
grup A2 de regim laboral que consta vacant a la plantilla i ha estat incorporada a la oferta 
pública d’ocupació de 2022, taxa ordinària de reposició d’efectius, aprovada per Junta de 
Govern de data 17 de maig de 2022 (BOP Girona Núm. 102 edicte 4496  Data 27-05-2022), 
i creació d’una borsa de treball.  
 
Segon.- Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC, i en el tauler d’anuncis 
de la corporació e-tauler. 

 
No hi ha INTERVENCIONS. 

 

5. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER REHABILITAR LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC 
DE CELRÀ (expedient X2022001290). 

ANTECEDENTS DE FET 

En sessió plenària de data 10 de març de 2020 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà 
(acord fet públic al BOP de Girona número 108, de 5 de juny  de 2020, al DOGC número 
8149, de 8 de juny de 2020, a l’e-tauler des del dia 8 de juny fins al dia 7 de juliol de 2020 
i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al BOP de 
Girona número 138, de 20 de juliol de 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 



 

  
 

 

 

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les 
bases que regeixen aquests ajuts. 

3. 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. 

4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 10 de març de 2020. 

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. 

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

ACORD  

Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà, el text de la qual 
s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 9.000,00 euros  amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del pressupost 2022 següent: 21.1522.78000 “subvencions 
rehabilitació d’edificis”. 
 
Tercer.  Ordenar la publicació del present acord en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, a través de la BDNS, i a l’e-tauler de la corporació, i establir que serà l’alcaldia l’òrgan 
responsable de resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, perquè si cal, i d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions que eventualment es puguin 
advertir en aquesta convocatòria. 
 

ANNEX 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
REHABILITAR LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ. 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de 
Celrà per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic de Celrà.  
 
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels 
propietaris o promotors. 
 
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 10 de març de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 138, de 20 de juliol de 2020. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 

 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 9.000,00 euros. 
 



 

  
 

 

 

El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 “subvencions 
rehabilitació d’edificis”. 
 
L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds 
en el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts. 
 
3. Termini de presentació de les sol·licituds 
 

El termini per presentar la sol·licitud serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de novembre 
de 2022. 

Les sol·licituds s’han de presentar degudament omplertes, de forma electrònica, a través del 
tràmit ‘instància genèrica’ o bé presencialment, al Registre General de l’Ajuntament de Celrà, 
en horari d’atenció al públic: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
o Dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les 
bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució als promotors o propietaris 
sol·licitants de la subvenció. 
 
5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde 
de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació. 

6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) que 
queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un extracte 
de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler 
de la Corporació. 

 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 
6. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER REHABILITAR EDIFICIS CATALOGATS EN EL PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ (expedient x2022001291). 

ANTECEDENTS DE FET 

En sessió plenària de data 13 de juliol de 2021 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de 
protecció del patrimoni de Celrà, acord fet públic al BOP de Girona de 27 de juliol de 2021, 



 

  
 

 

 

al DOGC de 23 de juliol de 2021, i a l’e-tauler des del dia 27 de juliol fins al dia 24 d’agost 
de 2021.   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, amb efectes a partir del 25 d’agost de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les 
bases que regeixen aquests ajuts. 
 
3. 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. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 10 de març de 2020. 

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. 

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

ACORD  

Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió d’ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni 
de Celrà, el text de la qual s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 5.000,00 euros  amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del pressupost 2022 següent: 21.1522.78000 “subvencions 
rehabilitació d’edificis”. 

Tercer. Ordenar la publicació del present acord en la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i 
un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la BDNS, 
i a l’e-tauler de la corporació, i establir que serà l’alcaldia l’òrgan responsable de resoldre els 
recursos que s’hi puguin interposar i, perquè si cal, i d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o omissions que eventualment es puguin advertir en 
aquesta convocatòria. 

ANNEX 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
REHABILITAR EDIFICIS CATALOGATS PEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI DE CELRÀ 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de 
Celrà per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà. 
 
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels 
propietaris o promotors. 



 

  
 

 

 

 
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 13 de juliol de 2020, publicades al BOP de Girona de data 27 de juliol de 
2021, aprovades definitivament amb efectes a partir del 25 d’agost de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 

 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 5.000,00 euros. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 “subvencions 
rehabilitació d’edificis”. 
 
L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds 
en el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts. 
 
3. Termini de presentació de les sol·licituds 
 
El termini per presentar la sol·licitud serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de novembre 
de 2022. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar degudament omplertes, de forma electrònica, a través del 
tràmit ‘instància genèrica’ o bé presencialment, al Registre General de l’Ajuntament de Celrà, 
en horari d’atenció al públic: 
 
o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
o Dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les 
bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució als promotors o propietaris 
sol·licitants de la subvenció. 
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde 
de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació. 

6. Publicitat 
 

Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) que 
queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un extracte 
de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler 
de la Corporació. 

 No hi ha INTERVENCIONS. 



 

  
 

 

 

7. ADHESIÓ AL CONTRACTE 2021.04-A02 DE L'ACORD MARC AMB L'ACM DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA (expedient X2022001219). 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- El  Ple de l’Ajuntament de Celrà, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2021, 
va acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL 
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries. 
 
Alhora, en dit acord  va facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta 
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat 
del present acord, que permetrà l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que 
la Central de contractació formalitzi, de conformitat amb les competències regulades a la D.A 
2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens 
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 
 
2.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 22 d’abril de 
2022, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 
locals (Exp. 2021.04) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), 
mitjançant la selecció de les empreses Endesa Energía Sau, Gas Natural Comercializadora 
SA i Iberdrola Clientes SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 6/2022, 
de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

En data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU. 

3.- Mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de 2022, varen 
aprovar-se els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars que regulen el 
procediment d’adjudicació mitjançant presentació telemàtica de les ofertes econòmiques de 
les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

4.- En data 14 de juliol de 2022 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 
2021.04-A02) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, 
en data 30 d’agost de 2022. 
 
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació de l’expedient 
2021.04-A02. 
 
6.- En data 19 de setembre de 2018 l’Ajuntament de Celrà es va adherir al contracte basat 
en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, adjudicat pel CDDL, el qual finalitza el proper 30 de setembre de 2022.  
 
7.- En data 31 d’agost de 2022 ha emès informe el cap de serveis municipals on posa de 
manifest l’interès de continuar adherits al nou acord marc de subministrament de gas natural 



 

  
 

 

 

adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local, i que correspon al subministrament 
de gas natural dels edificis municipals.  
 
8.- El període d’aquest contracte derivat (expedient 2021.04-A02) és de l’1 d’octubre de 
2022 al 30 de setembre de 2023, i d’acord amb la disposició 3 del PCAP el contracte pot ser 
prorrogat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 
la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant 
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 
59/2022, de 4 de juliol de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que regeixen 
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

Article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants en 
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer.- Disposar l’adhesió del Ajuntament de Celrà al contracte basat 2021.04-A02 de 
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2021.04)-Lot 1-, adjudicat a favor de l’empresa ENDESA ENERGIA SAU, amb 
NIF A-81948077. 

Aquest contracte, tindrà una durada inicial de 12 mesos, des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 
30 de setembre de 2023, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de dotze 
mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre 
anys. 

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament de gas natural (Lot 1- Baixa pressió) 
dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat municipal, que consten a l’informe tècnic. 

Enviar com a documentació annexa: 
 La relació de CUPS (documents Excel).  
 El formulari de dades (document Word) que inclou les dades del titular, les dades de 

contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament. 
 



 

  
 

 

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades 
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 
resultants de l’oferta adjudicada. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació  
(Exp.2021.04-A02). 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 61.500,00 euros que 
s'imputaran, dins dels pressupostos municipals dels anys 2022 i 2023, a càrrec de les 
següents aplicacions pressupostàries: 

 

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

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari Endesa Energía SAU, i comunicar-li que 
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del cap de l’àrea de serveis municipals, 
que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

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

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

No hi ha INTERVENCIONS. 

 

8. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS  D'ANGLÈS PER A GENT GRAN PERÍODE 
OCTUBRE 2022, JUNY 2023 (expedient X2022001244). 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- Des de l’àrea de la gent gran es presenta un informe de data  6 de setembre de 2022, en 
relació a la proposta del preu públic pel curs d’anglès per a la gent gran  2022-2023. 

2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 7 de setembre de 2022. 

Descripció  Crèdits inicials 
11 9200 22102 Subministrament gas locals serveis generals 4.000,00 €              

11 9203 22102 Subministrament gas casa Hiniasa 1.000,00 €              

30 3330 22102 Subministrament gas locals cultura. 14.000,00 €            

30 3331 22102 Subministrament gas teatre Ateneu 6.500,00 €              

40 3421 22102
Subministrament gas poliesportius 
municipals i camp futbol 15.500,00 €            

40 3423 22102 Subministrament gas pavelló piscines 1.000,00 €              

74 3372 22102 Subministrament gas casal d'avis Can Ponac 2.000,00 €              

76 3231 22102 Subministrament gas escola  Aulet 11.000,00 €            

76 3233 22102 Subministrament gas EB Trapelles 500,00 €                 

76 3234 22102 Subministrament gas EB Gínjols 2.000,00 €              

77 3260 22102 Subministrament gas escola de dansa 4.000,00 €              

Nº Partida 



 

  
 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

Estableix també que en cas de venda d’edicions municipals i d’actes puntuals referents a 
actuacions de teatre, cursos esporàdics o actuacions anàlogues, es faculta a la Junta de 
Govern Local per a establir el preu en funció dels costos estimats, que per raons d’interès 
públic podran ser inferiors al cost real. 

D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

  ACORD 

Primer.- Aprovar el preu públic pel curs següent, pel període del 3 d’octubre de 2022 al 30 
de juny de 2023:  

 Anglès per a gent gran (8 hores) ____________ 28,00€/curs 

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

Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea de la gent gran i a la de serveis econòmics de 
la Corporació. 

No hi ha INTERVENCIONS. 

 

9. 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. Aprovació de la modificació del termini de justificació dels ajuts atorgats a les 
entitats organitzadores de les activitats extraescolars durant el curs 2021-2022 

2. Adjudicació DEL contracte menor taller Bailalavida i Dansa Africana de la Escola 
Municipal de Dansa 



 

  
 

 

 

3. Aprovació DE LA modificació del contracte administratiu d’obres per a la reforma 
del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern - Fase 2 

 

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

 

9.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DELS 
AJUTS ATORGATS A LES ENTITATS ORGANITZADORES DE LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DURANT EL CURS 2021-2022 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va resoldre 
la concessió d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida i amb 
fills/es que participen en activitats extraescolars durant el curs 2021-2022. 

2. En el punt cinquè de l’acord, s’estableix que les entitats organitzadores de les activitats 
hauran de presentar la documentació justificativa al registre d’entrada municipal de 
l’Ajuntament de Celrà, com a molt tard, abans de finals de juny de 2022.  

3. L’Ajuntament convoca i concedeix aquesta tipologia d’ajuts des de fa uns anys i fins ara, 
el termini de justificació per part de les entitats s’havia establert el darrer trimestre de l’any. 
El nou termini de justificació, establert pel mes de juny en aquesta convocatòria, ha resultat 
ser insuficient per a la majoria de les entitats organitzadores d’activitats que no han tingut 
temps de presentar-la.  

4. La tècnica d’Educació ha emès informe amb data 16 de setembre de 2022 justificant la 
necessitat d’ampliar el termini de justificació dels ajuts atorgats fins al 14 d’octubre de 2022. 
 
5. L’interventor de la corporació ha fiscalitzat l’expedient de referència de conformitat amb 
data 19 de setembre de 2022. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021 de 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. Aprovar la modificació del termini de justificació dels ajuts atorgats a les entitats 
organitzadores de les activitats extraescolars durant el curs 2021-2022 establint com a data 
màxima de justificació el dia 14 d’octubre de 2022. 
 
Segon. Comunicar el present acord les parts interessades. 

 
No hi ha INTERVENCIONS. 



 

  
 

 

 

9.2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR TALLER BAILALAVIDA I DANSA AFRICANA 
DE LA ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (expedient X2022001233) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per  a la 
realització del taller Bailalavida i Dansa africana a l’EMDC pel curs 2022-2023. 

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 Moving Tree, amb NIF:G55330047 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. 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. 

2. 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 Moving Tree, amb NIF:G55330047, el contracte 
menor de servei realització del taller Bailalavida i Dansa africana a l’EMDC pel curs 2022-
2023, per un total de 77,50 sessions d’ 1,25 Hores cadascuna més 3 sessions de 3 de música 
africana en viu,  per un import de 3.705 euros, IVA EXEMPT de conformitat a la llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit, art. 20, apartat primer, número 9è i 
Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, art. 7. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 77 – 3260 
– 22606 Activitats EMDC, 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 l’empresa 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. 

 

9.3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES PER 
A LA REFORMA DEL NUCLI DE COMUNICACIONS I PART DE LA COBERTA DE LA 
TORRE DESVERN - FASE 2 (expedient x2020000192) 

1.- Per acord de Junta de Govern Local, de data 16 de juny de 2020, es va adjudicar, 
mitjançant procediment obert simplificat, es va adjudicar el contracte administratiu per 
executar l’obra titulada Reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre 
Desvern – Fase 2 a favor de l’empresa Construccions Leinad 2001, SL per un import de 
128.819,72 euros, IVA exclòs (155.871,86 euros, IVA inclòs). 
 
2. Per acord de Junta de Govern de data 19 de juliol de 2022, es va aprovar inicialment la 
modificació del projecte titulat reforma del Nucli de comunicacions i part de la coberta de la 
Torre Desvern de Celrà (Fase 2), redactat pel Sr. Ramón Ripoll Masferrer, arquitecte, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 167.652,68 Euros IVA exclòs (202.859,74 Euros 
IVA inclòs). 

L’anunci d’aprovació inicial es va publicar durant el termini de trenta dies hàbils al BOP de 
Girona número 145 de data 1 d’agost de 2022, al DOGC número 8719 de data 28 de juliol 
de 2022 i al tauler electrònic (etauler) de la seu electrònica municipal des del dia 1 d’agost 
de 2022 fins al dia 13 de setembre de 2022).  

Durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa, i de 
conformitat amb l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació del projecte esdevé definitiva en data 
14 de setembre de 2022.  

3.- L’Arquitecta municipal, en data 14 de setembre de 2022, ha emès proposta de modificació 
del contracte d’obra per import de 27.232,98 euros, IVA exclòs (32.951,90 euros, IVA inclòs), 
degut a les modificacions del projecte, i que corresponen acabats finals detallats al mateix 
projecte. 
 
4.- Consta a l’expedient document comptable de data 19 de setembre de 2022 en fase 
autorització i disposició per import 32.951,90 euros, IVA inclòs 
 
5.- Consta en l’expedient l’informe preceptiu emès per la Secretària municipal en data 20 de 
setembre de 2022, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 3.8 de la LCSP 
 



 

  
 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- El règim de les modificacions dels contractes administratius es regula en els 
articles 203 a 207 de la 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 (LCSP). 

Segons estableix l’article 203.1 d’aquesta Llei, i sense perjudici dels supòsits prevists en la 
mateixa respecte a la successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió 
de preus i ampliació del termini d’execució, els contractes administratius només podran ser 
modificats per raons d’interès públic en els casos i en la forma previstos en aquesta 
Subsecció, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats 
previstes a l’article 207. 

Les possibilitats de modificació d’un contracte administratiu durant la seva vigència 
requereixen la concurrència d’algun dels següents supòsits (article 203.2 LCSP): 

a) Quan així s’hagi previst al plec de clàusules administratives particulars, en els termes 
i condicions establerts a l’article 204; 

b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui 
prevista al plec de clàusules administratives particulars, sempre i quan es compleixin les 
condicions que estableix l’article 205. 

L’art. 205 LCSP 2017 regula els supòsits de modificacions no previstes al PCAP, establint el 
següent: 

“1. Les modificacions no previstes al plec de clàusules administratives particulars o que, 
havent estat previstes, no s’ajusten a allò establert a l’article anterior, només podran 
realitzar-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 

a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat 
segon d’aquest article. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre 
i quan aquesta compleixi tots els requisits recollits a l’apartat primer d’aquest article, 
són els següents: 

(…) b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

1er Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una 
Administració diligent no hagués pogut preveure. 

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 
no excedeixi, aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades 
conforme aquest article, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs (…)”. 

Les modificacions del contracte no previstes al PCAP acordades per l’òrgan de 
contractació seran obligatòries per al contractista quan impliquin, aïllada o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. Si la modificació no resultés obligatòria per al contractista, la 
mateixa només serà acordada per l’òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit 



 

  
 

 

 

del mateix, resolent-se el contracte, en cas contrari, de conformitat amb allò establert a 
l’article 211.1.g) LCSP 2017(art. 206 LCSP). 

En relació amb el contracte d’obra, l’article 242 regula el règim de modificació, establint el 
seu apartat 1er que “Seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte 
d’obres que s’acordin de conformitat amb allò establert a l’article 206. En cas que la 
modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a 
reclamar cap indemnització”. 

SEGON.- Les modificacions proposades resulten del projecte modificat aprovat per la 
Corporació al que s’ha fet referència en els antecedents.  

TERCER.- La proposta que s’informa implica una modificació no prevista al plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte, derivada de circumstàncies sobrevingudes 
i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte (art. 
205.2.b LCSP). 

En la proposta formulada es justifiquen les condicions següents: 

- La necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una Administració diligent 
no hagués pogut preveure. 

- La modificació no altera la naturalesa global del contracte. 

- La modificació del contracte implica una alteració en la seva quantia que no excedeixi, 
aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme l’art. 205 LCSP, del 
50% del seu preu inicial, IVA exclòs. 

La proposta esmentada s’ajusta al contingut i compleix els requisits dels articles 203, 205 i 
242 LCSP. 

QUART.- La modificació proposta revist caràcter obligatori per al contractista atès que 
implica una alteració en la seva quantia que no excedeix del 20% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs, i concretament es situa en un 19,39 %. 

CINQUÈ.- La tramitació de l’expedient, d’acord amb l’article 242.4 LCSP, exigeix: 

- Sol·licitud del Director facultatiu de les obres de modificació del contracte. En aquest cas 
s’ha tramitat modificat de projecte proposat pel redactor. 

- Autorització d’iniciació de l’expedient de modificació. 

- Redacció i aprovació del projecte modificat. 

- Audiència al contractista i del redactor del projecte, per termini mínim de tres dies. 

- Aprovació de l’expedient amb les seves despeses complementàries. 

En el supòsit objecte d’informe, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, i la 
modificació implica una alteració en la seva quantia que no excedeix del 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs, per la qual cosa no resulta preceptiu publicar anunci de modificació 
al DOUE, ni demanar dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la 
Comunitat Autònoma respectiva (articles 191.3 i 207.3 LCSP). 

Per la seva part, l’article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, disposa en relació 
amb el procediment per a les modificacions contractuals: 

“Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, es redactarà 
l’oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin 



 

  
 

 

 

aquella. L’aprovació per l’òrgan de contractació requerirà la prèvia audiència del 
contractista i la fiscalització de la despesa corresponent”. 

SISÈ.- La modificació proposta suposa una variació en el preu del contracte per import de 
27.232,98 € (Iva exclòs) i 32.951,90€ (Iva inclòs) per la qual cosa ha de reajustar-se la 
garantia definitiva, per tal que guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el 
següent import: 1.361,65 euros (art. 109.3 LCSP). 

SETÈ.- L’òrgan competent, com a òrgan de contractació, és la Junta de Govern segons 
delegació d’alcaldia i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona, 
apartat 1er, LCSP. 

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

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

ACORD 

 
Primer. Aprovar la modificació del contracte d'obres per a l’execució de l'obra consistent per 
a la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern - Fase 2, 
adjudicat a favor de l’empresa Construccions Leinad 2001 SL, per un import de 27.232,98 
euros, IVA exclòs (32.951,90 euros, IVA inclòs). 
 
Termini màxim per a l’acabament de les obres: 15 de novembre de 2022. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 
30.3360.68200 ‘ Torre Desvern’ del vigent pressupost general. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Construccions Leinad 2001 SL perquè en el termini 
de 15 dies hàbils des del següent a la recepció d’aquest, procedeixi a l’ampliació de la garantia 
definitiva en l’import 1.361,65. 

Quart. Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció.   

 
No hi ha INTERVENCIONS.  

 

10. COMUNICACIONS I INFORMACIONS. 

No n’hi ha. 

 

 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 13:11 hores, 
de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


