
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Número: 17 
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 18 d’octubre de 2022
Horari: de 17.10 hores a 17.44 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 17.10 hores del dia 18 d’octubre 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 i el Sr. Albert Lopez Guàrdia,
(que s’incorpora a la sessió abans de la votació del punt 5 de l’ordre del dia), 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 4 D'OCTUBRE DE 2022.

Es dona per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 4
d’octubre de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova
per unanimitat.



 

2.  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  A  LA  CONSTRUCCIÓ  D’UN  HABITATGE  A
L’AVINGUDA PALAGRET NÚM. 20 DE CELRÀ (expedient x2022001190).

1. En  data  8  d’agost  de  2022,  registre  d’entrada  E2022005486,  la  Sra.  ......,  en
representació de la Sra. ....., sol·licita llicència urbanística per la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 20 de Celrà.

2. En data 13 de setembre de 2022, registre de sortida S2022002698, es requereix a
la Sra. ...... documentació complementària.

3. En data 23 de setembre de 2022, registre d’entrada E2022006486, la Sra. ....., en
representació de la Sra. ...., presenta documentació.

4. En data 28 de setembre de 2022, registre de sortida S2022002854, es requereix a
la Sra. .... documentació complementària.

5. En data 10 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022006978 i E2022006979, la
Sra. ....., en representació de la Sra. ...., presenta documentació.

6. En data 10 d’octubre de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient.

FONAMENTS DE DRETS

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

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

ACORD

Primer.- Concedir a la Sra. ...... amb NIF núm. ***6358** llicència urbanística per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 20 de Celrà (ref.
cadastral núm. ......), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Etiqueta energètica en fase d’obra acabada.

Condicions Particulars:
1. Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del

replanteig pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i
també per les obres que afectin a espais públics. 

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

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

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

obres i totalment acabats. 
7. Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de

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

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

qual cosa caldrà ser sol·licitada a part. 
10. La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la

immediata  i  total  paralització  de  l'obra  i  no  es  podrà  reprendre  sense
complimentar les mateixes condicions que inicialment foren precises. 

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

autorització. 
14. El  projecte  complirà  amb  tota  la  normativa  urbanística  del  Pla  General

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

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

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



 

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

19. Els panells solars instal·lats en les cobertes hauran de col·locar-se coplanars en
el  cas de cobertes inclinades i  dins del  gàlib de 30º en el  cas de cobertes
planes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Base liquidable declarada: 252.689,14 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:       8.212,40 € 

Bonificació 10%(Etiq energ Nivell A)        -821,24 €

Placa informativa: 12,00 €

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

TOTAL:  7.713,16 Euros

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

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

3.  ACCEPTACIÓ  DESISTIMENT  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  A  LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER CAL GUIMERRI NÚM.
1 DE CELRÀ I DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (expedient X2021000501).

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 5 d’octubre de 2021, per acord de Junta de Govern Local, es concedeix
llicència urbanística per a l’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al  carrer Cal Guimerri
núm. 1 de Celrà, a favor de la Sra. ......, aprovant-se la liquidació següent:



 

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

Base liquidable declarada:    199.218,18 €

Tipus de gravamen: 3,25%

Import:        6.474,59 € 

Bonificació (10% etiqueta energètica nivell A) : - 647,46 €

TOTAL ICIO: 

Placa informativa:

       5.827,13 €

           12,00 €

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

TOTAL: 6.149,13 Euros

L’esmentada resolució va ser notificada en data en data 6 d’octubre de 2021.

1. La liquidació practicada en dita resolució va ser ingressada en data 26 d’octubre de
2021.

2. En data  28 de setembre de 2022,  registre  d’entrada  municipal  núm. 6.557,  la
Sra.  .......  comunica  que  desisteix  de  la  llicència  urbanística  per  a  la  construcció  d’un
habitatge al carrer Cal Guimerri núm. 1 de Celrà i sol·licita la devolució de la liquidació
d’ICIO.

3. En data 29 de setembre de 2022 l’Arquitecta municipal a emès informe en relació a
l’esmentada llicència del qual se’n desprèn que no s’han iniciat les obres.

FONAMENTS DE DRET

1. L’ article 94 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de els  administracions públiques,  estableix que “ Tot  interessat pot desistir  de la seva
sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, pot renunciar las seus
drets” ,  l’article 94.3 estableix que “Tant el desestiment com la renúncia es poden realitzar
per qualsevol mitjà que en permeti la constància” i l’article 94.4 estableix “L’administració
ha  d’acceptar  completament  el  desestiment  o  la  renúncia,  i  ha  de  declarar  conclús  el
procediment (...)”

2. L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

L’article 100 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós  de  la  Llei  Reguladora  de les  Hisendes  Locals,  assenyala  que l’ICIO és  un  tribut
indirecte  que  el  seu  fet  imposable  està  constituït  per  la  realització,  dins  del  terme
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la que s’exigeixi obtenció de la
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no dita llicència, sempre que
la seva expedició correspongui a l’ajuntament de la imposició.

Per un altre costat, l’article 102 del mateix cos legal diu que la base imposable de l’impost
està constituït pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a
aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que
no s’hagi obtingut la corresponent llicència. En les Sentències del Tribunal Suprem de 28 de
gener de 1994, 8 de febrer de 1994, 31 de maig de 1994, 24 de juny de 1996 i 12 d’abril
de 1997, el Tribunal Suprem ha entès que efectivament per a la determinació de l’ICIO ha
d’entendre’s en el moment d’inici de les respectives construccions, instal·lacions o obres, i



 

en  cap  supòsit  a  les  dates  de  sol·licitud  o  concessió  de  les  respectives  llicències
urbanístiques.
3. Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Obres i
Instal·lacions  i  ordenança  Fiscal  número  11  reguladora  de  la  Taxa  per  expedició  de
documents.
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’aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  unanimitat
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acceptar i declarar el desistiment de la llicència urbanística, aprovada per acord
de Junta de Govern Local, de data 5 d’octubre de 2021, per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar al carrer Cal Guimerri núm. 1 de Celrà a sol·licitud de la Sra. ...... amb DNI
núm. ***3631**.

Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte de devolució d’ingressos
indeguts,  a  favor  de  la  Sra.  ......  amb DNI  ***3631**,  de  l’Impost  de  Construccions,
Instal·lacions i Obres, per un import total de 5.827,13 euros, atenent que no s’han iniciat
les obres i s’ha declarat el desistiment de la llicència d’obres que va servir de base a dita
liquidació i procedir a la seva devolució.

Tercer-.- Notificar  aquest  acord  a  la  Sra.  .......  i  comunicar  als  serveis  econòmics
municipals.

Quart .- Procedir a l’arxiu de l’expedient x2021000501 sense més tràmits.

4.  ADJUDICACIÓ  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT   PER
SUBSTITUCIÓ DE MOTOR DE LA MÀQUINA ESCOMBRADORA DULEVO (expedient
X2022001397).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament
per substitució de motor de la màquina escombradora DULEVO.

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

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

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

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



 

FONAMENTS DE DRET

1.  De  conformitat  amb  l’article  17/16/13  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
contractes del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis.

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

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

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

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

ACORD

Primer. Adjudicar  a  favor  de  l’empresa  DULECENTRE,  SA,  amb  NIF  A-64894736,  el
contracte  menor  de  de  subministrament  per  substitució  de  motor  de  la  màquina
escombradora DULEVO per un import de 3.061,07 euros, IVA exclòs (3.703,89 euros, IVA
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: Fins el 15 de novembre de 2022

Segon. Autoritzar  i  disposar la despesa,  per vinculació  jurídica,  amb càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  80.1630.21300  “Arranjament i manteniment maquinària neteja viària” del
pressupost  vigent  de  la  corporació  i  de  conformitat  amb  la  certificació  emesa  per  la
Intervenció municipal.

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

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

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

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del Cap de Manteniment del Serveis
Públics, que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

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

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



 

5. SUSPENSIÓ TERMINIS CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ
DEL  PROJECTE  DE  MUSEÏTZACIÓ  DEL  CENTRE  INTERPRETACIÓ  DE  LES
GAVARRES A LA TORRE DESVERN DE CELRÀ (expedient X2021000406).

1. En data 19 d’octubre de 2021, per acord de Junta de Govern Local, es va adjudicar el
contracte  menor  de  serveis  per  a  la  redacció  del  projecte  de  museïtzació  del  Centre
interpretació de les Gavarres a la Torre Desvern de Celrà, per import de 9.000,00 euros
IVA exclòs (10.890,00 euros IVA inclòs), a favor del Sr. ...... Establint la data límit del
contracte el dia 30 de setembre de 2022. 

2. En data 12 d’agost de 2022, mitjançant decret d’alcaldia 961, l’Ajuntament de Celrà es va
donar per assabentat i va manifestar la conformitat a la modificació del projecte “Reforma
parcial de la Torre Desvern per a Centre d’Interpretació de les Gavarres” de conformitat
amb la documentació presentada el 3 d’agost de 2022 titulada “ Modificació del projecte
de reforma parcial de la Torre Desvern (fase 5) per a centre d’interpretació de les gavarres
(Celrà)”.

3. En data 5 d’octubre de 2022  l’arquitecte municipal emet informe en el que fa contar que
es suspèn el tràmit fins a l’aprovació definitiva de la modificació del projecte de “Reforma
parcial de la Torre Desvern per a Centre d’Interpretació de les Gavarres”, amb efectes des
del dia 12 d’agost de 2022, atès que cal adequar el projecte a noves circumstàncies i
necessitats que no es podien preveure i que no constitueixen cap modificació substancial,
mantenint l’objectiu del projecte inicial.

FONAMENTS DE DRETS

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

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

ACORD

Primer.- Suspendre  el  termini  de  presentació  del  projecte  de  museïtzació  del  centre
d’Interpretació de les Gavarres a la Torre Desvern de Celrà (x2021000406), fins a l’aprovació
definitiva de la modificació del  projecte  Reforma parcial  de la Torre  Desvern per a Centre
d’Interpretació de les Gavarres (x2019000949), amb efectes des del 12 d’agost de 2022, data
en la qual es l’Ajuntament de Celrà es va donar per assabentat i va manifestar la conformitat a
la modificació de projecte Reforma parcial de la Torre Desvern per a Centre d’Interpretació de
les Gavarres  i fins a l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte.

Segon.- Traslladar al Sr. ....... la modificació del projecte “Reforma parcial de la Torre Desvern
per a Centre d’Interpretació de les Gavarres” el qual es troba en exposició pública per part de
la Diputació de Girona, un cop estigui aprovat definitivament, als efectes de que es reinici el
còmput del termini de presentació dels treballs contractats. 

Tercer.- Notificar aquesta resolució al Sr. ......



 

6. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR L’ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT
GRAN CAN PONAC, PER SUFRAGAR LA DESPESA DERIVADA DE L’ORGANITZACIÓ
DE L’ACTIVITAT DE CAFETERIA INTERNA I MENJADOR. EXERCICI 2021 (expedient
X2022000130).

ANTECEDENTS DE FET

1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i
manteniment de xarxes socials, així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives.

Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador.

En data 5 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran Can
Ponac van formalitzar  un conveni  segons el  qual,  “l’Ajuntament de Celrà  atorgarà una
subvenció màxima anual de 6.000 euros amb la finalitat de sufragar la despesa derivada
de  la  dinamització  del  servei  de  cafeteria  interna  i  menjador,  sempre  que  la  despesa
destinada a aquesta activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts amb la prestació
d’aquest servei”.

De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent
a tots els efectes.

2.  En data 23 de gener de 2022, registre d’entrada municipal E2022000494 l’Associació
Casal de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per import de  3.490,92
euros corresponents a l’import de despesa que l’entitat no ha cobert amb els ingressos
propis de l’activitat, durant tot l’any 2021.

Conjuntament  amb la  sol·licitud,  l’entitat  adjunta  part  de  la  documentació  justificativa
requerida segons conveni.

3. En data 23 de setembre de 2022, registre municipal d’entrada 2022006483, l’entitat fa
entrega de la documentació justificativa pendent de completar.

4. En data 28 de setembre de 2022 la tècnica de l’àrea de gent gran ha emès informe
favorable a la concessió de la subvenció per l’import que sol·licita l’entitat, corresponent a
3.490,92 euros.

5. Consta a l’expedient el document comptable AD de data 4 de gener de 2022 per import
superior  a  la  subvenció  sol·licitada  per  la  qual  cosa  es  procedirà  a  l’alliberament  de
l’excedent reservat.

6.  Consta a l’expedient informe de intervenció relatiu a la justificació amb data 4 d’octubre
de 2022  de conformitat.

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;

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
232/2021, de data 30 de març, publicat al Butlletí Oficial de la Província en data de 14
d’abril de 2021.

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

ACORD 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import
de 3.490,92 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF G-
55051106 i amb domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i correu electrònic a efectes de
notificacions ........,  a fi  de sufragar la despesa generada per la prestació del servei de
cafeteria interna i menjador durant l’exercici 2021 i no coberta amb els ingressos obtinguts
per la pròpia activitat.

Segon. La despesa anirà  a càrrec  de l’aplicació pressupostària  número 74.3372.48000
“Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any
2022.

Tercer. 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.

Quart. Comunicar  aquest  acord  a  la  part  interessada,  així  com a  la  Tresoreria  i  a  la
Comptabilitat de la Corporació.

7.  CONCESSIÓ  D’UNA  SUBVENCIÓ  A  FAVOR  DE  L’ESCOLA  L’AULET   PER  A
CONTRIBUIR  A  LES  DESPESES  DERIVADES  DE  L’ADQUISICIÓ  D’UN  EQUIP
AUDIOVISUAL  I  DE  LA  CONTRACTACIÓ  D’UN  ESPECTACLE  EN  ANGLÈS  AMB
FINALITATS DIDÀCTIQUES (expedient núm. X2022001360).

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 22 de setembre de 2022, registre municipal d’entrada E2022006423, l’escola
l’Aulet de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per a les següents finalitats:

 Equip audiovisual: l’escola vol adquirir un equip audiovisual (càmera, adaptador
d’alimentació, estoig i peu) de qualitat per fer retransmissions en directe de les
representacions teatrals i d’aquesta manera facilitar l’accés de totes les famílies a
les  obres  interpretades  per  l’alumnat.  D’aquesta  manera,  es  pretén  projectar  i
potenciar  el  treball  del  projecte  de  teatre  i  alhora,  permetrà  treballar  la
competència digital de l’alumnat. 

 Obra de teatre musical en anglès: L’escola ha contractat un espectacle de la
companyia “IPA Productions” consistent en una obra musical en llengua anglesa
anomenada  “Dracula”.  Es  tracta  d’un  espectacle  dinàmic  que  aporta  una
experiència  multisensorial  i  que pretén  que l’alumnat  aprengui  i  millori  la  seva
competència  en  llengua  anglesa  tot  gaudint  de  l’espectacle.  La  finalitat  de  la
subvenció és sufragar part de la despesa derivada de la contractació de l’espectacle
per tal de poder disminuir l’aportació que es demana a les famílies de l’alumnat
destinatari.



 

2.  L’Ajuntament  de  Celrà  té  interès  en  col·laborar  en  l’impuls  dels  diferents  projectes
educatius  de  les  escoles  de  Celrà  i  en  l’ampliació  i  renovació  de  recursos  i  material
necessari per realitzar la tasca educativa dels centres.
Per tal  que l’escola l’Aulet de Celrà pugui desenvolupar els  projectes descrits,  el  regidor
d’Educació ha emès una proposta de dues subvencions a concedir directament a favor de
l’escola l’Aulet en els següents termes:
- Una subvenció per import de 500 euros destinada a l’adquisició per part de l’escola
d’un  equip  audiovisual  per  a  fer  retransmissions  de  les  obres  de  teatre  de  l’escola
consistent en càmera que permet editar en temps real i retransmetre en directe i els seus
complements: adaptador d’alimentació, estoig i peu.

- Una subvenció per import de 400 euros destinada a la sufragar part de la despesa
derivada de la contractació de l’obra de teatre musical “Dracula” de la companyia
“IPA Productions”.

3.  En  data  28  de  setembre  de  2022  la  regidoria  d’Educació  ha  emès  proposta  d’una
subvenció de 900 € a favor de l’escola L’Aulet per a les finalitats sol·licitades.

4.  La  tècnica  d’educació  ha  emès  memòria  justificativa  relativa  l’atorgament  de  la
subvenció amb data 28 de setembre de 2022.

5. Vist l’informe d’intervenció de data 5 d’octubre de 2022.     

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

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles
118-129 i  130-135 del Reglament d’  obres, activitats i  serveis dels ens locals  (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 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 dues subvencions a favor de l’escola l’Aulet amb CIF Q6755098H, adreça
Ctra. de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions ....., en els termes que tot
seguit s’indiquen:

• Una subvenció per import de 500 euros destinada a l’adquisició per part de l’escola
d’un equip audiovisual (càmera, adaptador d’alimentació, estoig i peu).

 Una subvenció de 400 euros destinada a la sufragar part de la despesa derivada
de la contractació de l’obra de  teatre musical “Dracula”  de la companyia “IPA
Productions”.

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’ESCOLA
L’AULET DE CELRÀ PER A IMPULSAR  DOS PROJECTES EDUCATIUS

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

D’una altra,  la Sra.  ......,  com a directora de l’escola l’Aulet de Celrà,  amb CIF
Q6755098H, i domicili a Ctra. de Juià, 106 de Celrà.

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

EXPOSEN

1. L’escola l’Aulet presenta dues necessitats diferenciades:

Per una banda, es vol facilitar l’accés de totes les famílies i altres membres de la
comunitat educativa a les obres de teatre que fa l’alumnat del centre al llarg del
curs per tal de  de potenciar el projecte de teatre que es treballa a l’escola com a
tret d’identitat i eix vertebrador d’un treball multidisciplinar. A tal efecte, es vol
adquirir un equip audiovisual que consta d’una càmera que permet editar en temps
real  i  retransmetre  en  “streaming”  i  els  seus  complements:  adaptador
d’alimentació, estoig, i peu

Per  altra  banda,  l’escola  ha  contractat  un  espectacle  de  la  companyia  “IPA
Productions”  consistent  en  una  obra  musical  en  llengua  anglesa  anomenada
“Dracula” prevista pel 9 de novembre de 2022 i adreçada a l’alumnat de cicle mitja
i superior del centre. Es tracta d’un espectacle dinàmic que aporta una experiència
multisensorial i que pretén que l’alumnat aprengui i millori la seva competència en
llengua anglesa tot gaudint de l’espectacle. 
La  finalitat  de  la  subvenció  és  sufragar  part  de  la  despesa  derivada  de  la
contractació de l’espectacle per tal de poder disminuir l’aportació que es demana a
les famílies de l’alumnat destinatari.

2. En  data  22  de  setembre  de  2022,  registre  municipal  d’entrada
E2022006423,  l’escola  l’Aulet  de  Celrà  ha  formalitzat  una  sol·licitud  de
subvenció per a poder satisfer les dues necessitats exposades.

3. És interès de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en els
projectes  educatius  de  les  escoles  de  Celrà  i  en  l’ampliació  i  renovació
d’equipament i  material  necessari  per a realitzar la tasca educativa dels
centres.

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
amb  l’escola L’Aulet de Celrà per finançar per una banda, l’adquisició d’un equip
audiovisual per editar i  retransmetre en directe les obres de teatre que realitza



 

l’alumnat  del  centre  i  per  altra,  la  contractació  d’una  obra  musical  en  anglès
anomenada “Dracula” de la companyia “IPA Productions”.

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució
La subvenció  es  destinarà  a  finançar  les  despeses  que es  produeixin  per  a  les
finalitats per a la quals estan previstes, durant el curs escolar 2022-2023, període
durant el qual es desenvoluparà aquest conveni.

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’Ajuntament de Celrà concedirà dues subvencions a favor de l’escola l’Aulet en els
següents termes:

Una subvenció per import de 500 euros destinada a l’adquisició d’un equip
audiovisual que inclou una càmera amb aplicació per editar en temps real i
retransmetre en directe i els seus complements: adaptador d’alimentació,
estoig, i peu.

- Una subvenció per import de  400 euros destinada a sufragar la despesa
derivada  de  la  contractació  de  l’espectacle  musical  en  llengua  anglesa
“Dracula” de la companyia “IPA Productions”.

Amb la signatura d’aquest conveni, les subvencions  s’entendran acceptades i es
procedirà al pagament del 50% del seu import mitjançant transferència bancària al
compte corrent especificat per l’entitat perceptora. 
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagin
justificat correctament les subvencions.
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables
Termini de justificació: Les subvencions es justificaran com a màxim, el dia 14 de
juliol de 2023, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.
Es  justificaran les  subvencions  atorgades  i  la  seva  destinació,  i  es  facilitarà  a
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació
d’una  certificació  del  secretari/a  de  l’ens,  acreditativa  que  cadascuna  de  les
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així
com una breu descripció de l’activitat que especifiqui si s’han assolit els objectius
que es pretenien.

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 els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció
concedits. En el supòsit que no es justifiqui aquest import, la subvenció atorgada es
reduirà  en la  proporció  corresponent  a  la  part  no  justificada,  procedint-se  a  la
modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent.
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A
aquest  efectes,  podrà  requerir  a  l’entitat  beneficiària  perquè  esmeni  defectes,
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària
durant un període de cinc anys mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels



 

ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.

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

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

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

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

4. Fer  constar  en  qualsevol  documentació  impresa  i  en  cartells  o  mitjans
electrònics  i  audiovisuals  relacionats  amb  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  les  subvencions  atorgades  en  els  termes  previstos  en  l’acord  de
concessió i en aquest conveni.

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

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

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

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

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

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

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



 

normativa aplicable.

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

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

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

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

activitats i serveis dels ens locals.

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

Tercer. Autoritzar, disposa i reconèixer l’obligació a favor de l’escola l’Aulet de Celrà amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la corporació per a
l’exercici 2022.

 Subvenció per a l’obra “Dracula”  : 76.3231.48002 “Aportació escola Aulet i AMPA
escola Aulet”.

 Subvenció  per  l’equip  audiovisual  de  retransmissió  :  76.3231.75000  “Subvenció
Escola Aulet”.

Quart. Ordenar el pagament en dos terminis:

6. El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50%
de les subvencions concedides.

7. El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi
justificat correctament les subvencions.

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 la part interessada, així com a la Tresoreria i  a la
Comptabilitat de la Corporació.

8.  ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE L’AFA DE L’ESCOLA L’AULET
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA DURANT
EL CURS 2022-2023 (expedient X2022001390).

ANTECEDENTS DE FET

1. Des de fa molts anys, a l’escola l’Aulet de Celrà es duu a terme el Projecte d'Educació
Artística com a projecte integrat en el currículum. El projecte es concreta en la promoció
del teatre i l’educació visual i plàstica i es desenvolupa a través de la contractació, per part
de l’AFA, d’un assessor de teatre i d’una assessora de plàstica que assessoren el claustre i
l’alumnat en cadascuna de les activitats. 



 

L'assessor de teatre és actor i cada curs, realitza 11 sessions d’una hora per cada grup
classe, de 1r a 6è de primària i 5 sessions d’una hora amb els grups d’infantil. Imparteix
classes d'interpretació, coneixement del cos, llenguatge visual, etc. treballant la iniciació al
teatre i col·laborant en la preparació de l'obra que cada grup representa un cop l'any. 

L'assessora de plàstica és llicenciada en Belles Arts i realitza un total de 14 sessions d’una
hora amb tots els grups classe de l’escola, sempre acompanyada de la tutora del grup.
Desenvolupa  les  classes  d’arts  plàstiques  i  planifica  i  assessora  en  la  preparació  dels
decorats de les obres de teatre i d’altres projectes o esdeveniments municipals. 

L’AFA l'Aulet assumeix la despesa de la contractació d’aquestes dues persones amb les
quotes que paguen de les famílies que es fan sòcies de l'entitat.

2. En data 30 de setembre de 2022,  registre municipal  d'entrada E2022006607,  l'AFA de
l'Aulet  ha  sol·licitat  una subvenció  a  l'ajuntament  de Celrà  per  tal  de  donar  suport  al
programa d'Educació Artística durant el curs 2022-2023.

3. És  interès  de  l’àrea  d’educació  de  l’Ajuntament  de  Celrà  col·laborar  en  els  projectes
educatius  de  les  escoles  de  Celrà,  sobretot  quan  responen  a  necessitats  educatives
transversals  que  van  més  enllà  del  marc  acadèmic  i  l’exigència  curricular  i  que
complementen  l’aprenentatge  i  el  coneixement  de  l’alumnat,  ampliant  els  recursos
personals que els permetran un millor i més integral desenvolupament personal. 

Per  tal  de  donar  suport  al  Programa d’Educació  Artística  que impulsen i  desenvolupen
conjuntament  l’AFA  i  l’escola  l’Aulet,  el  regidor  d’Educació  ha  emès  una  proposta  de
concessió directa d’una subvenció per import de  500 euros a favor de l’AFA de l’Escola
L’Aulet.

4. Vist que consta document comptable i informe de l’àrea d’intervenció a l’expedient de data
10 d’octubre 2022.

5. Ha emès informe la secretària de la corporació en data 6 d’octubre de 2022, el qual consta
a l’expedient administratiu.

FONAMENTS DE DRET

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

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les  delegacions  efectuades  per  l’alcalde  d’aquest  Ajuntament,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia
323/2021 de 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 de 500 euros a favor de  l’AFA de l’Aulet amb CIF
G17068628 i adreça electrònica a efectes de notificacions ......, per al desenvolupament del
programa d’educació artística durant el curs 2022-2023.

Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, que figura com annex al
present acord.



 

Tercer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’escola l’AFA de l’escola l’Aulet
de Celrà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 76 3231 48002  “Aportació escola Aulet i AMPA
Aulet” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2022. 

Quart. Ordenar el pagament en dos terminis:

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

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

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

Sisè. Comunicar  el  present  acord  a  la  part  interessada,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la
Comptabilitat de la Corporació.
ANNEX:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AFA l’AULET
PER A IMPULSAR EL PROGRAMA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA A L’ESCOLA L’AULET
DURANT EL CURS 2022-2023.
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 establerts en els arts. 21.1 b) de la
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

D’una altra, la Sra. ...... amb DNI ***9591**, com a presidenta de l’AFA l’Aulet, amb
CIF G17068628.

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

EXPOSEN

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

L'assessor de teatre és actor i cada curs, realitza 11 sessions d’una hora per cada grup
classe, de 1r a 6è de primària i 5 sessions d’una hora amb els grups  d’infantil. Imparteix
classes d'interpretació, coneixement del cos, llenguatge visual, etc. treballant la iniciació
al teatre i col·laborant en la preparació de l'obra que cada grup representa un cop l'any.

L'assessora de plàstica és llicenciada en Belles Arts i realitza un total de 14 sessions
d’una hora amb tots els grups classe de l’escola,  sempre acompanyada de la tutora del
grup. Desenvolupa les classes d’arts plàstiques i planifica i assessora en la preparació
dels decorats de les obres de teatre i d’altres projectes o esdeveniments municipals.



 

L’  objectiu  general  del  programa  d’Educació  Artística  és  el  de  complementar  els
coneixements  i  aprenentatges  que  adquireix  l’alumnat  a  l’escola  amb  una  formació
artístico-expressiva que, a banda d’oferir  els coneixements tècnics específics de cada
disciplina i la possibilitat d’experimentar amb tècniques diferents a les que habitualment
s’utilitzen a les escoles, els permet ampliar competències personals transversals com el
desenvolupament de la creativitat i la imaginació, el foment de l’autoestima, el treball en
equip, l’expressió plàstica, verbal i no verbal, la gestió dels nervis i molts altres aspectes
que es poden treballar mitjançant disciplines com el teatre i l’educació plàstica.

L’AFA assumeix íntegrament  la  despesa  derivada  de  la  contractació  d’aquestes  dues
persones i  en data 30 de setembre de 2022, registre municipal d'entrada E2022006607,
l'entitat ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Celrà per tal de
donar suport al programa d'Educació Artística durant el curs 2022-2023.

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

PACTES
9. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en el
desenvolupament del Programa d’Educació Artística que impulsa l’AFA l’Aulet, durant el
curs escolar 2022-2023.

El  projecte es  concreta  en  la  promoció  del  teatre  i  l’educació  visual  i  plàstica i  es
desenvolupa a través de dues figures professionals que assessoren l’alumnat i el claustre
en aquestes dues especialitats i que són contractades directament per l’AFA l’Aulet.

10. Àmbit d’aplicació i termini d’execució
La subvenció es destinarà íntegrament a finançar part  de la despesa derivada de la
contractació  de  les  persones que assessoren alumnat i  claustre  en les disciplines de
teatre i plàstica mitjançant sessions presencials i vivencials, durant el curs escolar 2022-
2023, període durant el qual es desenvoluparà aquest conveni.

11. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’AFA l’Aulet amb un import de 500 euros per a
col·laborar en el  desenvolupament del programa d’Educació Artística a l’escola l’Aulet
durant el curs 2022-2023. 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà al
pagament  del  50% de l’import  concedit  mitjançant  transferència  bancària  al  compte
corrent especificat per l’entitat beneficiària. 
El  segon  pagament,  corresponent  al  50%  restant,  es  realitzarà  una  vegada  s’hagi
justificat correctament la subvenció.

12. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 15 de juliol de
2023,  mitjançant  la  presentació  de  la  documentació  requerida  al  Registre  d’Entrada
Municipal a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Celrà.
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament de



 

Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d’una
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’han destinat
íntegrament a l’activitat subvencionada. 

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

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

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

13. Obligacions de les parts
Per part de l’entitat beneficiària:
1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat a
l’efecte.

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

14. 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. 

15. Causes de resolució
El present conveni es resoldrà per les causes següents:
1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat o

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

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

aplicable.

16. Normativa aplicable
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la
normativa següent:
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de

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

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

serveis dels ens locals.

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

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 la modificació de l’oferta pública d’ocupació



 

2022, l’atorgament de tres subvencions per sufragar part de les despeses derivades dels
projectes desenvolupats a l'escola Les Falgueres durant el curs 2022-2023 i l’adjudicació
del contracte menor d’obres per arranjament pas de vianants al carrer Isidre Rossell i
Gimbernat de Celrà.

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

9.1. MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022 (expedient X2022000746).

ANTECEDENTS DE FET

En sessió  de  Junta  de  Govern  de  data  20  de  juliol  de  2021  es  va  aprovar  el  procés
d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de Celrà que ha estat publicat al
butlletí oficial de la Província 142 de 27 de juliol de 2021.

Posteriorment, la Junta de Govern en sessió de data 17 de maig de 2022, va aprovar
incorporar al Procés d'Estabilització de l'Ocupació Temporal de l’Ajuntament de Celrà, dues
places  l’Escala  d’administració  especial,  subescala  de  serveis  especials  (subgrup  de
classificació C2) lloc de treball vigilant atenent s’havien creat la plantilla del 2016, BOPG
núm. 138 de data 20 de juliol de 2016, ocupades interinament en data 11 d’abril, BOPG
Núm.  91  de  12  de  maig  de  2017  i  no  havien  estat  incloses  en  la  oferta  pública
d’estabilització d’anterior referència, i es va aprovar la oferta pública d’ocupació 2022. 

En data 29 de setembre de 2022 es va emetre informe de la secretaria municipal, que ha
estat incorporat al present expedient, en relació a la modificació de la plantilla 2022 per
incorporació d’una nova plaça de grup A2 que en la part que interessa establia:

.../...
En aquest sentit, l’Ajuntament de Celrà va aprovar la seva oferta pública d’ocupació
per a l’exercici 2022 publicada al BOPG de 27 de maig de 2022, en la que es varen
incorporar 4 places vinculades a la taxa ordinària que regula l’article 20 U.1 a) i b)
de la LPGE 2022, en provenir de vacants generades a l’any 2021 dues per renuncia
dels  titulars  plaça/lloc  auxiliar  tècnic  de  biblioteca;  plaça/lloc  educadora  escola
bressol, una per jubilació plaça/lloc notificador i altra per jubilació plaça/lloc peó de
manteniment. Així doncs, s’ha aplicat un taxa del 100%, restant doncs pendent un
10% de reposició possible, que podria comportar l’ampliació de la OPO del 2022.
Alhora, s’ha detectat que una d’aquestes places incorporades a la OPO com a taxa
de reposició ordinària, es correspon en realitat a la taxa d’estabilització per concurs
oposició, en estar en situació d’ocupació interina des del 1 de setembre de 2017,
concretament un plaça lloc d’educadora, el  que comportarà la modificació de la
OPO 2022.
.../...

El Ple en data 11 d’octubre de 2022, va aprova la modificació de la plantilla municipal
incorporant la plaça Escala d'administració especial, Subescala Tècnica Tècnic/a de serveis
de manteniment, grup A2, règim funcionarial, amb fiscalització de conformitat per part de
la intervenció municipal.
Vist que totes les places i llocs de treball d’anterior referència es troben incorporades en la
plantilla i dotades en el pressupost 2022, ja que s’han tingut en compte en la elaboració del
dit pressupost, aprovat definitivament i publicat al Butlletí Oficial de la província de Girona
número 15 de 24 de gener de 2022.

Resultant  que  és  objectiu  d'aquesta  Corporació  minimitzar  la  temporalitat  de  la  seva
plantilla de personal. 



 

FONAMENTS DE DRET

L’article 2 i la disposició addicional primera, sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que
estableixen els termes i les condicions per l’estabilització de l’ocupació temporal.

L’article 20 de la Llei 22/2021 de 28 de desembre de pressupostos generals de l’estat, que
estableix  una  taxa  de  reposició  d’efectius  del  110  per  cent,  respecte  a  les  vacants
produïdes en l’exercici anterior.

L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local disposa
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d’ocupació ajustant-se als
criteris en la normativa bàsica estatal.

Segons l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el
Text  refós  de  la  llei  de  l’Estatut  bàsic  de  l’empleat  públic  (TREBEP)  les  necessitats  de
recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a
través  de qualsevol  altre  instrument similar  de gestió  de la provisió  de  necessitats  de
personal (...), fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas,
l’execució  de  l’oferta  d’ocupació  pública  haurà  de  desenvolupar-se  en  el  del  termini
improrrogable  de  3  anys,  tenint  en  compte  que  la  meritada  Llei  20/2021,  de  28  de
desembre, ha establert el termini concret per l’execució de l’oferta pública d’estabilització
en la data de 31 de desembre de 2024.

L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya , estableix que les corporacions locals han de
formular  públicament  llurs  ofertes  públiques  d’ocupació  d’acord  amb el  que  s’estableix
reglamentàriament. 

Els  articles  56  i  següents  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  què  s’aprova  el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el qual
constitueixen  l’oferta  pública  d’ocupació  de  cada  entitat  local  les  places  dotades
pressupostàriament  de  les  diferents  escales,  subescales,  classes  i  categories,  tant  de
personal funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió
dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris

De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
què s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, l'oferta
pública d'ocupació, un cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que
correspongui,  a l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques
d'ocupació de la resta de les administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
Així  mateix,  de  conformitat  amb  l’article  37.1  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de  30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
s’han negociat  en Mesa General  els  criteris  pels  què s’ha de configurar  l’oferta  pública
d’ocupació per 2022 d’estabilització [també pot incloure OPO ordinària 2022 LPGE ] i en
concret respecte les disposicions es establertes en la Llei 20/2021, de 28 de desembre de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

De conformitat  amb l’art.  21.1  lletra  g)  de  la  LRBRL,  i  l’article  53.1  h)  del  TRLMRLC,
l’alcalde és competent per aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció dels següents acords



 

ACORDS

Primer.- Incorporar al Procés d'Estabilització de l'Ocupació Temporal de l’Ajuntament de
Celrà, una plaça i lloc de treball de l’àmbit laboral Educadora d’Escola Bressol, grup C1,
corresponent a la taxa d’estabilització.

Segon.- Modificar l'Oferta d'Ocupació Pública per l’exercici 2022 que queda configurada
amb  3  places  corresponent   al  Procés  d'Estabilització  de  l'ocupació  temporal,   de
conformitat amb les disposicions establertes en la Llei  20/2021 de 28 de desembre de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, quatre places corresponent a taxa de
reposició ordinària regulada a l’article 20.1 de la Llei  22/2021, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, i una plaça de promoció interna segons
el següent detall, totes elles incorporades a la plantilla de l’exercici 2022 i previstes en el
pressupost 2022:

 Denominació lloc de
treball 

 CATEGORIA 
TIPUS
PLAÇA

SITUACIÓ
DATA

COBERTURA
INTERINA

ESTABILITZACIÓ
CONCURS
OPOSICIÓ

 TAXA
ORDINÀRIA 

 PROMOCIÓ
INTERNA 

Tècnic/a mig de medi
ambient

A2 F V X

Tècnic/a mig de
cultura

A2 L V X

Tècnic/a mig de
joventut

A2 L I 2022 X

Tècnic/a mig de
serveis

A2 F V X

Peó manteniment E L I 2021 x

Educadora C1 L I 2017 X

Vigilant C2 F I 2017 X

Vigilant C2 F I 2017 X

Tercer.- Publicar  la  modificació  de  l'Oferta  d'Ocupació  Pública  en  la  seu  electrònica
d'aquest Ajuntament mitjançant l’e-taulell i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
per a general coneixement i interposició dels recursos que, en el seu cas, els interessats
considerin oportú.

Quart.- Notificar  la  present  Resolució  a  les  persones  interessats,  amb  indicació  dels
recursos que procedeixin.

Cinquè.- Comunicar  la  present  resolució  a  l'Administració  de  l'Estat  i  a  l'Administració
Autonòmica, en compliment del que es preveu en l'article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.

9.2.  ATORGAMENT  DE  TRES  SUBVENCIÓS  PER  SUFRAGAR  PART  DE  LES
DESPESES  DERIVADES  DELS  PROJECTES  DESENVOLUPATS  A  L'ESCOLA  LES
FALGUERES DURANT EL CURS 2022-2023 (expedient núm. X2022001365).

ANTECEDENTS DE FET

1. Aquest curs 2022-2023 l’escola Les Falgueres vol desenvolupar tres projectes:

 Llicències digitals: L’escola opta per suprimir els llibres de matemàtiques i treballar-
les amb llibres digitals  de l’editorial  Teide des de 3r fins a 6è de primària.  Per tat,
l’alumnat d’aquests cursos han de tenir una llicència digital que els permetrà accedir  al



 

llibre en línia des de l’escola o des de casa i l’equip de mestres podrà fer seguiment
individual de les activitats que van realitzant els infants.
L’escola adquirirà les llicències i la finalitat de la subvenció és disminuir el cost que es
revertirà a les famílies.

 Ampliació del fons de llibres de la biblioteca escolar: l’Escola Les Falgueres vol
renovar i ampliar el fons de la biblioteca escolar adquirint llibres de lectura de diferents
col·leccions i  per a diferents  edats: Per a  cicle  inicial,  llibres adreçats  a treballar  la
iniciació de la lectura i el pas de lletra de pal a lletra d'impremta. A cicle mitjà i superior
es volen fer treballs cooperatius sobre algunes lectures i es compraran varies unitats
d'un mateix títol per tal de portar a terme activitats compartides. A més, tota l'escola
treballarà una autora,  Teresa Duran i  per  poder-ho fer,  volen comprar  diversitat  de
llibres d'aquesta mateixa autora.

 Projecte “taller  intercicles”:  L’escola  vol  iniciar  un projecte  de treball  cooperatiu
entre cicles. Aquest curs, per al treball amb infants d’educació infantil i cicle inicial es
volen comprar jocs per  a potenciar l'expressió oral, el treball fonològic i el traç. Per a
cicle  mitjà i  superior es volen adquirir  jocs de taula cooperatius  i  d'  estratègia que
permetin potenciar la planificació i la  cohesió de grup.

2. En data 26 de setembre de 2022, registre municipal d’entrada E2022006496, l’escola
Les Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a sufragar les
despesa derivada del desenvolupament dels tres projectes.

3. Per tal que el centre pugui desenvolupar els projectes exposats, en data 4 d’octubre de
2022, el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió directa de tres subvencions
a favor de l’escola les Falgueres, per tal de sufragar part de les despeses que se’n derivin
en els següents termes:

 Una subvenció per import de  1.500 euros destinada a l’adquisició de  llicències
digitals de matemàtiques per a l’alumnat de cicle mitjà i superior.

 Una subvenció per import de 700 euros destinada a la compra llibres lectura per a
l’ampliació del fons de la biblioteca escolar.

 Una subvenció per import de 550 euros destinada a la compra de jocs per tal de
fer possible el desenvolupament dels tallers intercicle.

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 13 d’octubre de 2022.

5.  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 514//2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127,
de 3 de juliol.

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



 

ACORD 

Primer. Concedir  tres  subvencions  a  favor  de  l’escola  Les  Falgueres CIF  Q1700563H,
adreça Av. Països Catalans, s/n i adreça electrònica a efectes de notificacions  ......., en els
termes que tot seguit s’indiquen:

 Una subvenció per import de  1.500 euros destinada a l’adquisició de  llicències
digitals de matemàtiques per a l’alumnat de cicle mitjà i superior.

 Una subvenció per import de 700 euros destinada a la compra llibres lectura per a
l’ampliació del fons de la biblioteca escolar.

 Una subvenció per import de 550 euros destinada a la compra de jocs per tal de
fer possible el desenvolupament dels tallers intercicle.

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’ESCOLA
LES FALGUERES DE CELRÀ PER A IMPULSAR DOS PROJECTES DEL CENTRE
DURANT EL CURS 2022-2023.

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

D’una  altra,  la  Sra.  ......  amb  DNI  ***1035**  com  a  directora  de  l’escola  Les
Falgueres de Celrà, amb CIF Q1700563H, i domicili a C/ Països Catalans, s/n 106 de
Celrà.

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

EXPOSEN

1. L’escola les Falgueres de Celrà vol desenvolupar diferents projectes durant
el curs escolar 2022-2023:
 Llicències  digitals:  L’escola  opta  per  suprimir  els  llibres  de  matemàtiques  i
treballar-les amb llibres digitals de l’editorial Teide des de 3r fins a 6è de primària.
Per tat, l’alumnat d’aquests cursos han de tenir una llicència digital que els permetrà
accedir al llibre en línia, des de l’escola o des de casa, i l’equip de mestres podrà fer
seguiment individual de les activitats que van realitzant els infants.
L’escola adquirirà les llicències i la finalitat de la subvenció és disminuir el cost que es
revertirà a les famílies.

 Ampliació del fons de llibres de la biblioteca escolar: l’Escola Les Falgueres
vol renovar i ampliar el fons de la biblioteca escolar adquirint llibres de lectura de
diferents col·leccions i per a diferents edats: Per a cicle inicial,  llibres adreçats a
treballar la iniciació de la lectura i el pas de lletra de pal a lletra d'impremta. A cicle
mitjà  i  superior,  es  volen  fer  treballs  cooperatius  sobre  algunes  lectures  i  es
compraran  varies  unitats  d'un  mateix  títol  per  tal  de  portar  a  terme  activitats



 

compartides. A més, tota l'escola treballarà l’escriptora i il·lustradora Teresa Duran, i
per poder-ho fer, des de l’escola es comprarà diversitat de llibres d'aquesta mateixa
autora.

 Projecte  “Taller  Intercicles”:  L’escola  vol  impulsar  un  projecte  de  treball
cooperatiu entre cicles. Aquest curs, per al treball amb infants d’educació infantil i
cicle inicial, es volen comprar jocs per a potenciar l'expressió oral, el treball fonològic
i el traç. Per a cicle mitjà i superior, es volen adquirir jocs de taula cooperatius i d'
estratègia que permetran potenciar la planificació i la cohesió de grup.

2. En  data  26  de  setembre  de  2022,  registre  municipal  d’entrada
E2022006496, l’escola Les Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per
tal d’ajudar a sufragar les despesa derivada del desenvolupament dels tres projectes.

3. És interès de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en els
projectes de les escoles de Celrà i dotar-les de recursos que facilitin la seva tasca
educativa. A tal efecte, en data 4 d’octubre de 2022, el regidor d’Educació ha emès
una  proposta  de  concessió  directa  de  tres  subvencions  a  favor  de  l’escola  les
Falgueres per tal de sufragar part les despeses que es derivin dels tres projectes
descrits.

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

PACTES
17. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de
Celrà en el desenvolupament de tres projectes de l’escola Les Falgueres durant el
curs escolar 2022-2023: 
- Adquisició de llicències digitals de matemàtiques per a l’alumnat de cicle mitja i
superior, amb la finalitat de minorar l’import que es repercuteix a les famílies.
- Ampliació del fons de llibres de la biblioteca escolar del centre.
- Adquisició  de  jocs  per  al  projecte  “Tallers  Intercicles”  del  que  participa  tot
l’alumnat.

18. Àmbit d’aplicació i termini d’execució
Les subvencions es destinaran a finançar les despeses derivades de les finalitats per
a les quals estan previstes, al llarg del curs escolar 2022-2023, període durant el
qual es desenvoluparà aquest conveni.

19. Quantia de la subvenció i forma de pagament
L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’escola les Falgueres en els següents termes:
 Una subvenció per import de  1.500 euros destinada a l’adquisició de  llicències
digitals de matemàtiques per a l’alumnat de cicle mitjà i superior.

 Una subvenció per import de 700 euros destinada a la compra llibres lectura per a
l’ampliació del fons de la biblioteca escolar.
 Una subvenció per import de 550 euros destinada a la compra de jocs per tal de
fer possible el desenvolupament dels “Tallers Intercicle”.

Amb la  signatura  d’aquest  conveni,  les  subvencions  s’entendran  acceptades  i  es
procedirà  al  pagament  del  50%  de  cadascun  dels  imports  concedits  mitjançant
transferència bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora. 
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagin
justificat correctament les subvencions.

20. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables



 

Termini de justificació: Les subvencions es justificaran com a màxim, el dia  15 de
setembre  de  2023,  mitjançant  la  presentació  de  la  documentació  requerida  al
Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.
Es  justificaran les  subvencions  atorgades  i  la  seva  destinació,  i  es  facilitarà  a
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació
d’una  certificació  de  la  direcció  o  el/la  secretari/a  de  l’ens,  acreditativa  que
cadascuna de les subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a la finalitat per
a la qual estan destinades, descrivint les activitats subvencionades.

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

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa
finalitat,  procedent  de  qualsevol  de  les  administracions  o  entitats  públiques  o
privades, que s’haurà de fer constar  de forma expressa en el  certificat del/de la
Secretari/a de l’entitat.
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal
que,  aïlladament  o  en  concurrència  amb  altres  subvencions,  ajuts,  ingressos  o
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.
Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció
concedits  per cadascun dels projectes segons els imports establerts en el  punt 3
d’aquest conveni. En el supòsit que no es justifiquin aquests imports, les subvencions
atorgades  es  reduiran  en  la  proporció  corresponent  a  la  part  no  justificada,
procedint-se  a  la  modificació  de  l’atorgament  i,  si  escau,  al  reintegrament
corresponent.
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes,
completi  la documentació o ampliï  la informació. Així  mateix, l’entitat  beneficiària
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.

21. Obligacions de les parts
Per part de l’entitat beneficiària:
1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini
atorgat a l’efecte.

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

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

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

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

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



 

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

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

Per part de l’Ajuntament de Celrà:
1. Abonar cadascuna de les subvencions atorgades en els termes previstos en
l’acord de concessió i en aquest conveni.

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

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

22. 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. 

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

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

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

11. Resolució de conflictes

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



 

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

1. El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% de
les subvencions concedides.

2. El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagin
justificat correctament les subvencions.

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de  les següents aplicacions pressupostaries del
pressupost de la corporació per a l’exercici 2022:

 Projecte “Llicències Digitals”  : 76 3232 48001 “Programa reutilitz. llibres, proj 
educatiu escola Falgueres”.

 Projectes “Biblioteca escolar” i “Tallers intercicles”  :  76 3232  48002  “Aportació
escola Falgueres i AFA escola Falgueres”. 

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

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

9.3.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER ARRANJAMENT PAS
DE VIANANTS AL CARRER ISIDRE ROSSELL I GIMBERNAT DE CELRÀ (expedient
x2022001423).

ANTECEDENTS DE FET

1. Consta  a  l’expedient  la  proposta  de  tramitació  de  contracte  menor  de  d’obres  per
arranjament pas de vianants al carrer Isidre Rossell i Gimbernat de Celrà.

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

Nom Import IVA exclòs
Serveis Constructius Mieres SLU 8.251,07 €

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

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Serveis Constructius Mieres 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 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  de  l’empresa  Serveis  Constructius  Mieres  SLU,  amb NIF  B-
55150023, el contracte menor d’obres per  arranjament pas de vianants al carrer Isidre
Rossell i Gimbernat de Celrà, per un import de 8.251,07 euros, IVA exclòs (9.983,79 euros,
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

Durada del contracte: 2 de novembre de 2022.

Segon. Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
21.1532.61923 ” Canalització Torrent Isidre Rosell”, del pressupost vigent de la corporació,
i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal.

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

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

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

Sisè.- El  contracte  es realitzarà sota la supervisió del Sr. Jordi  Güell  Camps (enginyer
municipal), que exercirà les facultats dels responsable del contracte.

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



 

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

Resultat:  Aprovat per unanimitat 

10. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

No n’hi ha.

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