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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 5/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 5 de març de 2013
Horari: de 19.00 hores a 19.55 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 5 de març de 2013, 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

Alcalde

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Regidors membres

Sr. Gerard Fernandez Tatjé 
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidores convidades (article 113.3 ROF)

Sra. Meritxell Martín Rovira
Sra. Susana Pascual Pozo

Secretària

Sra. Rosa Maria Melero Agea

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 les actes de la sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2013 i de 
la sessió extraordinària del dia 25 de febrer de 2013.

Es donen per llegides les actes de la sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2013 i de la  
sessió extraordinària del dia 25 de febrer de 2013, l’esborrany de les quals han estat 
trameses a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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CONTRACTACIÓ

2. Adjudicació  de  contracte  menor  de  serveis:  manteniment  ascensors 
equipaments municipals.

“ANTECEDENTS DE FET

És  d’interès  de  l’Ajuntament  de  Celrà  dur  a  terme  el  manteniment  dels  ascensors  
instal·lats en locals de pública concurrència que són de responsabilitat municipal i que es  
troben ubicats a:

 Centre Cultural La Fàbrica, 
 escola l’Aulet, 
 edifici de la corporació, 
 escoles velles
 Teatre Ateneu
 Casal de la gent gran Can Ponac

És d’interès de la corporació contractar a una empresa perquè dugui a terme l’esmentat  
servei;

Vist l’informe del gestor de serveis municipals, de data 20 de febrer de 2013, proposant  
l’adjudicació del manteniment dels ascensors a favor de l’empresa CITYLIFT S.A., per ser  
la més avantatjosa per a la corporació;

Atès  que  hi  ha  previst  en  les  partides  pressupostàries  11.9200.21300  “Manteniment  
ascensor  Ajuntament”,  30.3300.21300  “manteniment  ascensor  la  Fàbrica”,  
30.3350.21300 “Manteniment ascensor Ateneu”, 70.2300.21300 “Manteniment ascensor  
serveis socials-escoles velles”,  70.3372.21300 “manteniment ascensor casal d’avis Can  
Ponac”,  i  73.3210.21300 “Manteniment  ascensor  CEIP’s”,  del  pressupost  vigent  de  la  
Corporació, consignació suficient per fer front a les obligacions que se’n derivin;

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  de contractes del sector públic  l’objecte del  
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 1 de l’Annex II del TRLCSP.

2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic l’objecte.

3.- La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb 
el Decret d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

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

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a dur a terme el manteniment dels  
ascensors  instal·lats  en  locals  de  pública  concurrència  que  són  de  responsabilitat  
municipal i que es troben ubicats al Centre Cultural La Fàbrica, a l’escola l’Aulet, a l’edifici  
de la corporació, a les escoles velles, al Teatre Ateneu i al Casal de la gent gran Can  
Ponac  a  favor  de  l’empresa  CITYLIFT  S.A.,  amb NIF  A17735135 i  domicili  al  Polígon  
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Industrial Mas  Xirgu – carretera Santa Coloma de Farners, 99 de Girona – per un import  
total  de 4.680,00 € IVA exclòs – 5.662,80€ IVA inclòs (195,00€ trimestrals  per cada  
ascensor IVA exclòs – 235,95€ IVA inclòs). Vigència: des del dia 1 de gener fins al dia 31  
de desembre de 2013.

Segon.- Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  les  partides  pressupostàries  
11.9200.21300  “Manteniment  ascensor  Ajuntament”,  30.3300.21300  “manteniment  
ascensor  la  Fàbrica”,  30.3350.21300  “Manteniment  ascensor  Ateneu”,  70.2300.21300  
“Manteniment  ascensor  serveis  socials-escoles  velles”,  70.3372.21300  “manteniment  
ascensor casal  d’avis  Can Ponac”, i  73.3210.21300 “Manteniment  ascensor CEIP’s”,del  
pressupost vigent de la corporació.

Tercer.- El  pagament  es  farà  efectiu  en el  termini  màxim de  30 dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament  
prestats.

Quart.- Notificar aquest acord a City lift, S.A. i comunicar-li que aquest acord perfecciona 
el contracte i dóna inici a la seva execució.

Cinquè.-  Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.”

3. Adjudicació de contracte menor de serveis: servei de prevenció en seguretat i 
salut.

“ANTECEDENTS DE FET

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà tenir cobert el servei de prevenció aliè en seguretat i  
salut dels/les treballadors/es i els diferents centres de treball de l’Ajuntament de Celrà. 

En data 21 de febrer de 2013, el cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès  
informe favorable, tenint en compte les condicions i la qualitat del servei prestats fins a  
l’actualitat, proposant la contractació de l’empresa SPASS (Servei de Prevenció Aliè en  
Seguretat i Salut, S.L.) per dur a terme:

a) el servei de prevenció aliè de seguretat i salut en les disciplines de seguretat en el  
treball,  higiene  industrial,  ergonomia  i  psicosociologia  aplicada  i  medicina  del  
treball, per un import de 843,36€ IVA exclòs (1.020,47€ IVA inclòs)

b) el servei de reconeixements mèdics dels treballadors/es de l’Ajuntament, per un  
import de 57,00€/treballador

Durada del contracte: de l’1 de maig de 2013 al 30 d’abril de 2014.

Atès  que  hi  ha  previst  en  les  aplicacions  pressupostàries  número  11.9200.22711  
“Vigilància  de  la  salut  del  personal  Corporació”  i  11.9200.22701  “Prevenció  de  riscos  
laborals” del pressupost 2013 de la Corporació, consignació suficient per fer front a les  
obligacions que se’n derivin;

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  de contractes del sector públic  l’objecte del  
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 25 de l’Annex II del TRLCSP.
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2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic l’objecte.

3.- La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb 
el Decret d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a la prevenció dels riscos laborals  
de les diferents disciplines de l’Ajuntament de Celrà, a l’empresa Servei de Prevenció Aliè  
en Seguretat i Salut (SPASS) amb CIF B17623182, amb domicili social al carrer Bonastruc  
de Porta, 16  baixos 17001 de Girona.

Les disciplines i els imports objecte d’aquest contracte, són: 
a) el servei de prevenció aliè de seguretat i salut en les disciplines de seguretat en el  

treball,  higiene  industrial,  ergonomia  i  psicosociologia  aplicada  i  medicina  del  
treball, per un import de 843,36€ IVA exclòs (1.020,47€ IVA inclòs)

b) el  servei  de  reconeixements  mèdics  dels  treballadors/es  de  l’Ajuntament  (preu  
exempt  d’IVA),  per  un  import  de  57,00€/treballador.  El  pagament  d’aquesta  
activitat es realitzarà únicament en el cas d’efectuar els reconeixements mèdics  
als/les treballadors/es.

Segon.- El contracte regirà des del dia 1 de maig de 2013 fins al dia 30 d’abril de 2014.

Tercer.- Aplicar  la  despesa  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  número  
11.9200.22711  “Vigilància  de  la  salut  del  personal  Corporació”  i  11.9200.22701 
“Prevenció de riscos laborals” del pressupost 2013 de la Corporació.

Quart.- El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament  
prestats.

Cinquè.- Notificar aquests acords a SPASS i comunicar-li que aquest acord perfecciona el  
contracte i dóna inici a la seva execució.

Sisè.-  Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.”

4. Ratificació del Decret d’Alcaldia 100/2013, de 28 de febrer de 2013, pel qual 
s’adjudica el contracte del servei per a l’elaboració del Pla estratègic en l’àmbit 
del desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del Riu Ter 2013-
2020.

“Per Decret d’Alcaldia número 100/2013, de data 28 de febrer, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

“ANTECEDENTS DE FET
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Primer.- Per decret d’alcaldia núm. 608/12, de 12 de desembre, es va iniciar l’expedient  
per  a  la  contractació  del  servei  per  a  l’elaboració  del  Pla  estratègic  en  l’àmbit  del  
desenvolupament econòmic local i  d’ocupació de la Llera del Riu Ter.  En sessió de la  
Junta  de  Govern  local,  de  data  18  de  desembre  de  2012,  es  va  aprovar  el  plec  de  
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que  
havien de regir la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat (diversos  
criteris d’adjudicació), mitjançant invitacions a un mínim de tres empreses.

Es  va  exposar  al  públic  l’anunci  de  l’aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  
particulars que ha de regir la licitació del servei (BOP de Girona número 14 de 21 de  
gener de 2013, DOGC número 6298 de 22 de gener de 2013, tauler d’anuncis i perfil del  
contractant de la corporació) i s’obre el procediment per a l’adjudicació del contracte de  
serveis, mitjançant invitacions.

Es va convidar a quatre empreses a participar en el present procediment de contractació,  
que són les següents: XARXA CONSULTORS (registre de sortida municipal núm. 106, de  
18 de gener de 2013), ACTIVA PROSPECT, SL (registre de sortida municipal núm. 107, de  
18 de gener de 2013), DESPATX CAPELLA BALLBÉ, SL (registre de sortida municipal núm.  
108, de 18 de gener de 2013) i GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL SL (registre  
de sortida municipal núm. 134, de 24 de gener de 2013).

Segon.- De  conformitat  amb  la  clàusula  quinzena  les  ofertes  havien  de  lliurar-se  a  
Secretaria en el plaç de 15 dies naturals a comptar  des de la recepció de la invitació  
escrita. 

Van presentar les seves proposicions: 

 GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, SL: registre d’entrada municipal núm.  
301, de 31 de gener de 2013.
 ACTIVA PROSPECT, SL: registre d’entrada municipal  núm. 354,  de 6 de febrer  de  
2013.
 XARXA CONSULTORS (FOLK I SANCHEZ CONSULTORS): registre d’entrada municipal  
núm. 385, de 8 de febrer de 2013.

L’empresa DESPATX CAPELLA BALLBÉ SL no presenta la seva proposició i, per tant, és  
exclosa d’aquest procediment. 

Tercer.- El  dia  11 de febrer  de 2013,  i  d’acord amb la  clàusula  16.2.a)  del  plec  de  
clàusules administratives particulars, es va procedir a l’obertura del sobre número 1 titulat  
“documentació administrativa”.

Un cop comprovat el contingut del sobre 1 de les tres empreses licitadores es va requerir  
a dues d’elles (Xarxa consultors i  Geoservei) perquè aportessin a la Corporació en un 
termini màxim de 3 dies hàbils, concretament  fins  a les 15:00h del dia 15 de febrer de 
2013, diversa documentació, advertint que la seva no presentació comportaria l’exclusió  
de  la  licitació  del  servei  per  a  l’elaboració  del  Pla  Estratègic  en  l’àmbit  del  
desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del riu Ter 2013-2020.

L’empresa GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL SL presenta un escrit mitjançant  
el  qual  no es justifica  l’objecte social  que preveu el  plec  de clàusules  administratives  
particulars  atès que l’objecte del contracte és la prestació de serveis per a l’elaboració  
d’un pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació.  
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L’empresa  XARXA  CONSULTORS  (FOLK  SANCHEZ  CONSULTORS)  no  presenta  cap  
documentació i, per tant, és exclosa de la licitació.  

Quart.- El dia 18 de febrer de 2013 es va donar compte a la Mesa de contractació de  
l’oferta que havia estat admesa i es va ordenar l’arxiu, sense obrir els sobres 2 i 3, de les  
ofertes  rebutjades  presentades  per  les  empreses  GEOSERVEI  PROJECTES  I  GESTIÓ  
AMBIENTAL SL i XARXA CONSULTORS (FOLK SANCHEZ CONSULTORS), i d’acord amb la  
clàusula 16.2.b) del plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a l’obertura  
del sobre 3, relatiu als criteris que depenen d’un judici de valor, que va ser lliurada als  
tècnics municipals per a la seva valoració.

Cinquè.-  El  dia  21  de  febrer  de  2013,  d’acord  amb  la  clàusula  16.2.c)  del  plec  de  
clàusules administratives particulars es va donar a conèixer la puntuació obtinguda per  
l’empresa Actíva prospect respecte dels criteris de valoració que depenien d’un judici de  
valor,  prèvia  lectura  de  l’informe  emès  pel  tècnic  de  l’Ajuntament,  en  relació  a  la  
documentació continguda en el sobre número 3, i que va ser la següent:

criteris que depenen d'un judici de valor programa de treball
0 a 10 punts

Posteriorment  es  va  procedir  a  l’obertura  del  sobre  número  2,  titulat  “criteris  
quantificables  de  forma  automàtica”,  sent  la  puntuació  obtinguda  per  la  proposició  
presentada per l’empresa la següent:

criteris quantificables de forma automàtica TOTAL

pluridisciplinarietat 
equip (10 punts)

Preu oferta
(5 punts)

Jornada participació 
ciudadana (2 punts)

25.464,66€
 IVA exclòs

I la puntuació total obtinguda per l’empresa licitadora és: 

criteris quantificables de forma automàtica
criteris  que 
depenen  d'un 
judici de valor

TOTA
L

pluridisciplinarietat 
equip

Preu 
oferta

jornada  participació 
ciutadana

programa  de 
treball 27

10 punts 5 punts 2 punts 0 a 10 punts  punts

En base als resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de  
contractació  l’adjudicació  del  servei per a l’elaboració  del Pla  estratègic  en l’àmbit  del  
desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del riu Ter a favor de l’empresa  
Actíva Prospect Research & Solutions, S.L.

Sisè.- En data 21 de febrer de 2013, mitjançant registre de sortida número 311/2013, i  
de conformitat amb la clàusula 17.1 del plec de clàusules administratives particulars, es  
va requerir  a  l’empresa adjudicatària  que aportés en el  termini  de deu dies hàbils,  a  
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, els documents  
justificatius  actualitzats  conforme  l’empresa  es  trobava  al  corrent  del  compliment  
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d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com el document d’alta en l’Impost  
sobre Activitats Econòmiques. També se li va requerir que aportés el document acreditatiu  
de la constitució de la garantia definitiva.

Setè.- El dia 27 de febrer de 2013 l’empresa Actíva Prospect Research & Solutions, S.L.  
presenta la documentació requerida i acredita la constitució de la garantia definitiva, per  
import  de  1.273,23  euros,  mitjançant  justificant  de  l’ingrés  d’aquesta  quantitat  en el  
número de compte corrent indicat per la corporació, ingrés efectuat en data 26 de febrer. 

FONAMENTS DE DRET

1.-  De  conformitat  amb  l’article  151.3  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic l’òrgan  
de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció  
de la documentació.
En l’apartat quart del mateix precepte s’estableix que l’adjudicació ha de ser motivada,  
s’ha de notificar als candidats o licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de  
contractant.

2.- L’article 156.3 in fine del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual  
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  sector  públic  disposa  que  la  
formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a  
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors. I en els mateixos termes  
es pronuncia la clàusula 19.2 del plec de clàusules administratives particulars.

Per tot l’ exposat, i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, el  
Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, el Reial Decret 1098/2001, de  
12 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les  
Administracions Públiques, el 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 la Llei 7/1985, de 2 d’ abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local.

HE RESOLT

Primer.- Adjudicar el contracte del servei per a l’elaboració del Pla estratègic en l’àmbit  
del desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del riu Ter 2013-2020 a favor  
de l’empresa ACTIVA PROSPECT RESEARCH & SOLUTIONS, S.L., amb domicili al Centre  
d’empreses  de  noves  tecnologies  (despatx  29)  del  Parc  tecnològic  del  Vallès,  de  
Cerdanyola del Vallès i CIF B62799069 per un import de 25.464,66 euros (IVA Exclòs)  
(30.812,24€, IVA inclòs).

La durada del contracte abasta des del dia 1 de març de 2013 fins al dia 31 d’octubre de  
2013. 

Segon.- Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número  
10.9290.62700 “Pla estratègic Celrà” del pressupost vigent de la Corporació.

Tercer.- Citar a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a  
formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Quart.- Notificar la present resolució als interessats i donar compte de la mateixa a la  
Tresoreria i a Comptabilitat de la Corporació.
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Cinquè.- Publicar mitjançant un anunci l’adjudicació del contracte en el BOP de Girona i  
en el perfil del contractant.

Sisè.- Ratificar la present resolució en la propera Junta de Govern municipal.”
  
I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
318/2011, de data 15 de juny de 2011.

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

A C O R D

Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia número 100/2013, de 28 de febrer, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

CONVENIS

5. Aprovació  annex  al  conveni  formalitzat  entre  la  Universitat  de  Girona  i 
l’Ajuntament  de  Celrà,  per  a  la  realització  de  les  pràctiques  d’alumnes de la 
facultat d’educació i psicologia.

“En data 5 de gener de 2012, l’Ajuntament de Celrà va signar un conveni de col·laboració  
amb la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques d’alumnes de la Facultat  
d’Educació i psicologia, a fi de poder acollir estudiants en pràctiques d’aquesta Facultat.  
En el conveni indicat s’especificava que els alumnes de pràcticum realitzarien les seves  
pràctiques a les escoles bressol municipals.

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà i  de la Facultat  d’Educació  i  Psicologia donar la  
possibilitat als estudiants d’aquesta Facultat per a què puguin realitzar el seu pràcticum 
en qualsevol  dels  serveis  que  ofereix  l’Ajuntament  de  Celrà,  no  només a  les  escoles  
bressol municipals, i sempre i quan les tasques a realitzar durant les pràctiques es puguin  
ajustar als objectius del pràcticum.

Per a què l’Ajuntament pugui acollir estudiants de pràctiques de la Facultat d’Educació i  
Psicologia en altres serveis oferts per la Corporació, cal signar una addenda al conveni  
signat el 5 de gener de 2012.

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

A C O R D

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament de 
Celrà i  la Universitat  de Girona per a la realització de les pràctiques d’alumnes de la  
Facultat d’Educació i Psicologia, a fi d’ampliar els termes de la col·laboració per tal que els  
estudiants de pràcticum de la Facultat d’Educació i Psicologia puguin realitzar les seves  
pràctiques en qualsevol dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Celrà.

Segon.- Comunicar el present acord a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat  
de Girona.”
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6. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  per  a  la  formació  pràctica  d’una 
estudiant de Pedagogia.

“Per acord de junta de govern de data 17 de gener de 2012, es va ratificar la resolució  
d’Alcaldia número 4/2012 per la qual s’aprovava el conveni de col·laboració formalitzat  
entre l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques  
d’alumnes  de  la  Facultat  d’Educació  i  Psicologia,  a  fi  de  poder  acollir  estudiants  en  
pràctiques  d’aquesta  Facultat,  el  nom  dels  quals  s’especificaria  mitjançant  posteriors  
annexos. 

En el conveni indicat s’especificava que els alumnes de pràcticum realitzarien les seves  
pràctiques a les escoles bressol municipals, motiu pel qual en sessió de junta de govern  
local de data d’avui s’ha aprovat una addenda ampliant els termes de col·laboració del  
conveni a tots els serveis oferts per l’Ajuntament de Celrà.

La Sra.  A.P.B.  és una estudiant  de Pedagogia de la  Universitat  de Girona que ha de  
realitzar el Pràcticum.

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà que l’estudiant indicada realitzi el seu Pràcticum a  
l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Celrà, des del dia 4 de març al 21 de juny de 2013.

Vist el conveni de col·laboració per a la formació pràctica a formalitzar entre ambdues  
parts;

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

A C O R D

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica entre la Universitat 
de Girona i l’Ajuntament de Celrà perquè la Sra. A.P.B. pugui realitzar el Pràcticum a  
l’àrea de Joventut de l’Ajuntament. 

Segon.- Comunicar el present acord a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat  
de Girona.”

7. Aprovació  addenda  al  Conveni  formalitzat  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i 
l’entitat l’armari, espai solidari per a un consum responsable per a la gestió del 
servei d’aliments a Celrà, per a la utilització de 6 horts municipals.

“L’entitat L’Armari, espai solidari per a un consum responsable (en endavant L’Armari) és  
una associació sense ànim de lucre del municipi que té per finalitat realitzar actuacions  
per a un consum responsable i sostenible, destinant els beneficis que es puguin generar  
de les seves activitats a projectes de solidaritat. 

L’Armari i l’Ajuntament de Celrà van signar, en data 22 d’octubre de 2012, un conveni de  
col·laboració per a la gestió del servei d’aliments a Celrà, el qual té per objectiu ajudar a  
cobrir necessitats puntuals molt concretes d’alimentació i higiene a famílies del municipi  
que ho demandin, prèvia autorització de serveis socials. 

L’Ajuntament de Celrà és propietari de la parcel·la número 23 del polígon 2 de Celrà, la 
qual va habilitar per acollir 34 horts municipals de 25 m2 cadascun d’ells. Mitjançant el  
corresponent  plec  de clàusules,  es  va establir  el  procediment per l’atorgament de les  
llicències per a l’ús privatiu d’aquests horts. 
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La finalitat dels horts, segons establert en el plec de clàusules, és social i ambiental, però 
en cap cas comercial, oferint a la ciutadania del municipi la possibilitat d’utilitzar un espai 
on  conrear un hort per obtenir productes d’horta per l’autoconsum, amb garanties 
sanitàries i amb tècniques de conreu pròpies dels cultius ecològics. 

És per tot l’exposat, que l’Ajuntament de Celrà valora aquesta prestació en l’àmbit dels  
serveis socials que fa que prevalgui una rendibilitat social per damunt d’una rendibilitat  
econòmica. Per tant, qualsevol persona designada per conrear els horts caldrà que, per  
una banda, estigui inclosa en el servei d’aliments que gestiona l’Armari, i, per una altra  
banda,  caldrà que estigui  prèviament valorada pels serveis socials de l’Ajuntament de  
Celrà.

És d’interès d’ambdues parts signar una addenda al conveni de col·laboració per a què  
l’Armari pugui disposar de 6 horts municipals amb la finalitat abans descrita. 

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

ACORDS

Primer.- Aprovar  l’addenda,  que  s’inclou  com annex al  present  acord,  al  conveni  de  
col·laboració  formalitzat  en  data  22  d’octubre  de  2012 entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  
L’Armari, per a posar a disposició d’aquesta entitat sis horts municipals, amb l’objectiu  
que persones incloses en el  servei d’aliments es puguin beneficiar  dels productes que  
s’obtinguin del seu conreu. 

Segon.-  Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a l’entitat l’Armari.”

PATRIMONI

8. Aprovació del plec de clàusules per a l’atorgament de les autoritzacions d’ús 
privatiu dels horts municipals de Celrà i obrir el procediment per a la presentació 
de sol·licituds per a l’ús privatiu dels horts municipals que estan disponibles.

“ANTECEDENTS DE FET
1.-  És  d’interès  de  l'Ajuntament  de  Celrà  aprovar  un  nou  plec  de  clàusules  per  a  
l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu dels horts municipals i obrir el procediment  
per a la presentació de sol.licituds per a l’ús privatiu dels horts municipals que estan  
disponibles. 
2.- N’ha emès informe la secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient.
3.- És procedent tramitar l’expedient mitjançant el procediment obert.
FONAMENTS DE DRET

1.-  De conformitat  amb l’article  57.1 del  Decret  336/1988, de 17 d’octubre,  pel  qual  
s’aprova  el  Reglament  del  patrimoni  dels  ens  locals,  l’ús  privatiu  és  el  constituït  per  
l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini  públic,  de manera que limiti  o  
exclogui la utilització per part dels altres interessats.
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2.- L’article 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del  
patrimoni dels ens locals, disposa que en el cas que els sol·licitants siguin més d’un s’han  
de tenir en compte els principi d’objectivitat, publicitat i concurrència.

3.-  L’article  92.4  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les  
administracions  públiques,  apartat  que  és  bàsic,  disposa  que  les  autoritzacions  s’han  
d’atorgar per temps determinat, siguent el seu termini màxim de duració, incloses les  
pròrrogues, de 4 anys.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret  
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,  
els articles 91 i  següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni  de les  
administracions públiques.

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

A C O R D

Primer.  Aprovar un nou Plec de clàusules per a l’atorgament de les autoritzacions d’ús  
privatiu dels horts municipals de Celrà.

Segon.  Exposar al  públic  el  plec de clàusules que ha de regir  l’ús privatiu dels horts  
municipals de Celrà, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí  Oficial de la  
província,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  tauler  d’anuncis  de  la  
corporació,  durant  un  termini  de  vint  dies  hàbils,  per  tal  que  s’hi  puguin  presentar  
reclamacions.

Tercer.  Disposar  que l’esmentat  plec  s’entendrà definitivament  aprovat,  amb caràcter  
automàtic,  en  cas  que  no  es  presenti  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini  
d’informació pública.

Quart. Obrir el procediment per a la presentació de sol·licituds per a l’us privatiu dels  
horts municipals de Celrà que estan disponibles i que regirà per a les noves llicències,  
amb subjecció al plec anteriorment aprovat, mitjançant un anunci al perfil del contractant,  
al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació.”

9. Adquisició de la finca propietat de la Sra. M.G.C. 

“ANTECEDENTS DE FET

1. La propietat del local comercial ubicat al ............., ha ofert la possibilitat de vendre  
aquest immoble, sent  d’interès d’aquesta corporació la seva adquisició per destinar-la a  
equipaments municipals, concretament per a la realització d’activitats culturals. 

2.  Per  Decret  d’  alcaldia  641/2012,  de  data  31  de  desembre  de  2012,  s’incoa  el  
corresponent procediment administratiu per procedir a  l’adquisició directa del bé a títol  
onerós per concórrer les circumstàncies especials relatives a les limitacions del mercat  
immobiliari en relació amb les necessàries característiques del bé, de la finca propietat de 
la Sra. M.G.C., finca registral número ....., inscrita al Registre de la Propietat número 3 de 
Girona, al tom....., llibre ..., foli .... 
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Es fa encàrrec als serveis jurídics, econòmics i tècnics municipals de l’ estudi i redacció  
dels  informes;  se  sol·licita  l’informe  previ  del  Departament  de  Governació  i  
Administracions Públiques per procedir a l’adquisició directa de la finca propietat de la Sra. 
M.G.C., i es disposa que la despesa total que es deriva de 33.000,00 € vagi a càrrec de 
l’aplicació  pressupostària  número  21.1510.60900  "Adquisició  finques“  del  pressupost 
municipal.

3.  S’emeten  els  corresponents  informes  tècnic,  econòmic  i  jurídic  i  la  corresponent  
memòria d’ Alcaldia.

4. El dia 31 de gener de 2013, registre de sortida municipal número 169, es tramet còpia  
de l’expedient administratiu seguit per a l’adquisició directa de la finca registral .... i se  
sol·licita  l’informe previ al  Departament de Governació i Administracions Públiques per  
procedir a l’adquisició directa.

5. El  dia  26 de febrer de 2013, registre d’entrada municipal  número 570, el  Director  
General  del  Departament  de  Governació  i  Administracions  Públiques  informa 
favorablement l’adquisició directa, per part de l’Ajuntament de Celrà, de la finca situada al  
..............,  inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Girona, al tom ....,  llibre ..., 
foli ..., propietat de la Sra. M.G.C.

 
FONAMENTS DE DRET: 

1. Articles 1445 i següents del Codi Civil.

2. Arts.  15  i  ss  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  del  Patrimoni  de  les  
Administracions Públiques.

3. L’ article 206.3.a) 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 que ens assenyala que  
per a l’ adquisició de béns a títol onerós es necessita complir amb els normes sobre  
contractació dels ens locals. Però no obstant això, amb Informe previ del Departament  
de Governació i Relacions Institucionals, es pot procedir a l’ adquisició directa quan ho  
requereixin  les  peculiaritats  dels  béns,  les  necessitats  del  servei  a   satisfer  o  les  
limitacions del mercat immobiliari(…).

4. L’  article  30.1.a)  del  Decret  336/1988,  de  17  d’  octubre,  pel  qual  s’  aprova  el  
Reglament del patrimoni dels ens locals es pronuncia en els mateixos termes que l’  
article  206.3.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril.

5. L’ article 119.1 del Decret 336/1988, de 17 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament  
del patrimoni dels ens locals disposa que els ens locals han d’ inscriure, en el Registre  
de la Propietat, els seus béns immobles i els drets reals, d’ acord amb el que preveu la  
legislació hipotecària.

6. L’ article 173.5 del  Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 5 de març, pel  
qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que  
no podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l’ import dels  
crèdits  autoritzats  en  els  estats  de  despeses,  sent  nuls  de  ple  dret  els  acord,  
resolucions i actes administratius que infringeixin l’ expressada norma, sens perjudici  
de les responsabilitats a que doni lloc.
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Atès que es va autoritzar i  disposar la despesa total  de 33.000,00  Euros a càrrec de 
l’aplicació  número  21.1510.60900  "adquisició  finques"  del  pressupost  municipal  de 
l’exercici 2013.
 
I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  Local,  de  conformitat  amb  el  Decret  
d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011.

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

ACORD

Primer. Adquirir la finca propietat de la Sra. M.G.C., que es descriu a continuació, per un  
import total de 33.000,00 €.

URBANA : Entitat número u. Local comercial de planta baixa, ....., situat a Celrà,  
davant de passeig públic i del seu cos d’edifici davanter, té una superfície útil de  
75,28 m2. Llinda: pel nord amb passeig; per l’oest, sud i est, amb resta de solar  
comú edificat, que serveix d’accés i a més a més pel sud amb caixa escala i quatre  
comptadors. A sota té un solar i a sobre la vivenda del primer pis. 

Inscrita al Registre de la Propietat número 3, Finca ...., Tom ....., Llibre ..., Foli ...,  
Inscripció.

Hi consten càrregues de procedència per divisió horitzontal: afectada a la servitud 
següent: D. R.S.V. constitueix servitud sobre la finca d’aquest número que serà  
predi sirvent i  a favor de la finca segregada número ...  de Celrà, al foli  ...  del  
tom ..., que serà predi dominant, consistent en el dret d’abocar la totalitat de les  
aigües residuals dels diferents apartaments de que es composi les edificacions que  
estiguin construïdes sobre el predi dominant, en la fosa sèptica que  existeix en la  
finca d’aquest número mitjançant canalitzacions, desguassant en tal fosa sèptica,  
en la que desguassaran així mateix aigües residuals la totalitat dels edificis que es  
construeixin sobre la resta del predi sirvent; resultant de la inscripció ... de la finca  
de procedència ... de Celrà.

Afecció: afectes per cinc anys al pagament de la liquidació complementària que, en  
el seu cas, pugui girar-se per l’impost de successions i donacions, que s’ha pagat  
per autoliquidació.

Segon. Formalitzar el contracte en escriptura pública, aplicant les normes establertes per  
la compra venda. La finca que s’adquireix s’ haurà d’ inscriure al Registre de la Propietat,  
així com reflectir-se a l’ inventari general de béns.

Tercer. Notificar el present acord a la Sra. M.G.

Quart. Donar compte d’ aquest acord a comptabilitat i a tresoreria de la corporació.”

PREUS PÚBLICS

10. Aprovació del preu públic per al Monogràfic de Rakú organitzat per l’àrea de 
cultura.

“ANTECEDENTS DE FET
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L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà vol organitzar la següent acció formativa: 

 Monogràfic de Raku:
Els dilluns, del 18 de febrer al 18 de març, de 18 a 21 h. 
Tècnica ceràmica originària del Japó utilitzada en la producció de les tasses de la  
cerimònia del te.

De conformitat amb l’informe emès per la tècnica de Cultura, el curs està publicitat en  
l’agenda municipal de gener de 2013 i consta de cinc sessions de Monogràfic de Raku. 

D’acord amb la fórmula aplicada, el preu pel monogràfic és de 63,50 €.

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,  
modificat 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  econòmic-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. 
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta  
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern  
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança  
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’  
Ajuntament de Celrà , tal i com és el supòsit.   

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

A C O R D

Primer.- Aprovar els  preus públics per a l’acció formativa que a continuació s’especifica i  
amb el següent import: 

 Monogràfic de Rakú.  
Preu públic pel total del curs: 63.50 €

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació.”

11. Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.
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12. Comunicacions i informacions.

El Sr. Alcalde informa de quins són els assumpte que s’inclouran en l’ordre del dia de la 
sessió plenària que tindrà lloc el proper dia 12 de març de 2013.

13. Precs i preguntes.

No s’escau.

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