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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 11/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 6 de juny de 2016 i prèvia convocatòria realitzada 
a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions de la casa 
consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència 
de l’alcalde i assistits per mi, la secretàra general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde, que abandona la sala i excusa la 
seva assistència en el punt 13è de l’ordre del dia. 
 
REGIDORA ABSENT 
 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients el Sr. Héctor Cabrera Valera i la Sra. Mercè Amich Vidal, 
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 les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del 
dia 17 de maig de 2016 i de la sessió extraordinària del dia 23 de maig de 2016.  
 
Es donen per llegides les actes de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
17 de maig de 2016 i de la sessió extraordinària del dia 23 de maig de 2016, l'esborrany 
de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Atorgament de llicència urbanística per a l’ampliació d’una sala 



d’especejament al carrer Ter, s/n de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FETS 
 
1. En data 20 de novembre de 2015, registre d’entrada municipal núm. 4.232, el Sr. (...), en 

representació de l'empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU, sol·licita llicència urbanística per 
l’ampliació de sala especejament amb magatzem frigorífic annex al carrer Ter, s/n de Celrà. 

 
2. En data 11 de gener de 2016, registre de sortida municipal núm. 10, es requereix a 

l’empresa Càrniques Celrà SL, documentació complementària. 
 
3. En data 29 de gener de 2016, registre d’entrada municipal núm. 292 i 293, i en data 3 de 

Febrer de 2016, registre d’entrada municipal núm. 361, l’empresa Càrniques Celrà SL 
presenta documentació complementària. 

 
4. En data 4 de Febrer de 2016, registre de sortida municipal núm. 170, es requereix a 

l’empresa Càrniques Celrà SL, informació respecte a l’abocament de les aigües a abocar a 
l’EDAR de Celrà. En data 11 de Febrer de 2016, registre d’entrada municipal núm. 464, 
l’empresa Càrniques Celrà SL presenta documentació i i en data 25 de Febrer de 2016, 
registre d’entrada municipal núm. 713, presenta plànol de la xarxa de sanejament de 
separativa i aigües plujanes.  

 
5. En data 8 de març de 2016, registre d’entrada municipal núm. 865, l’empresa Càrniques 

Celrà SLU presenta escriptures d’agrupació de les finques cadastrals núm. (...) i (...) i en 
data 17 de Març de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.050, presenta plànol de 
tanques modificat. 

 
6. En sessió de Junta de Govern Local, de data 8 d’abril de 2016, es concedeix llicència 

urbanística a l’empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU per a la realització de fonamentació i 
pilotatge. 

 
7. En data 5 de maig de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.830, el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya ens fa tramesa de l’informe favorable de prevenció 
incendis i en data 12 de maig de 2016, registre d’entrada 1.923, la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ens fa tramesa de l’informe sobre impacte ambiental. 

 
8. Han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la Secretària. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 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; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

3. 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. 

4. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a l’empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU amb NIF núm. (...) llicència urbanística 
per: AMPLIACIÓ SALA ESPECEJAMENT AMB MAGATEM FRIGORIFIC ANNEX al carrer Ter, s/n de 



Celrà (ref. cadastral núm. (...) i (...)), 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: 
- Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 
1ª ocupació. 
- 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.  
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 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.  
Condicions particulars: 
- Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
- 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.  
- 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. 
 
Caldrà complir amb les condicions de l’informe del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, concretament: 
 

Caldrà que el disseny dels diversos sistemes de ventilació i eliminació de fums d’incendi 
de la part ampliada compleixin la normativa vigent. 

 
Condicions generals: 
- S’atorga la llicència obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient i en 
l’expedient activitats (13/2015) incoat davant aquest Ajuntament, i sota responsabilitat del 
sol·licitant d’ambdós llicències, tal i com manifesta mitjançant escrit de data 12 de maig de 2016 
(registre municipal d’entrada núm. 1937), atès que resta pendent la concessió de la llicència 
activitats. 
- Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les necessitats 
de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris municipals i els de les 
companyies de serveis.  
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública existent de 
plujanes. 
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
- La llicència inclou la construcció de les tanques. En el límit sud de la parcel·la hi ha una franja 
qualificada com a vial de 12 metres d’amplada, situada a eix de la via fèrrea. La separació a 
vials és de 10 m. Dins de la zona qualificada com a vial i en el límit de parcel·la hi ha una tanca 



propietat de Càrniques Celrà SL, i es demana ampliar-la fins al carrer Orriols. Aquesta tanca es 
trobarà dins d’una franja qualificada de vial però de propietat privada. Es donarà permís per 
col·locar la tanca condicionat a que no s’indemnitzarà el cost d’aquesta en el cas que en un futur 
aquest sòl passi a ser de titularitat pública. 
- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses 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.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
- 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.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 
que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
 

Base liquidable declarada:  3.652.768,35 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 118.714,97 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:         119.036,97 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. Concessió de pròrroga de la llicència urbanística per a la reforma d’un 
habitatge unifamiliar a la Ctra. Juià, 51 de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 20 de juliol de 2015, per acord de Junta de Govern Local, es va atorgar al Sr. (...) 
i a la Sra. (...) llicència d’obres per a la reforma d’un habitatge unifamiliar a la Ctra. de Juià 
núm. 51 de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini per iniciar les 
obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de l’endemà de 
la recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en data 27 de 
juliol de 2015.  
 



La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant 
del termini de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per 
la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se 
els terminis establerts. 
 
2. En data 23 de maig de 2016, registre municipal d’entrada núm. 2.071, el Sr. (...) sol·licita 
una pròrroga de la llicència d’obres per iniciar les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar 
a la Ctra. de Juià núm. 51 de Celrà. 
 
3. En data 27 de maig de 2016 l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme disposa que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les 
obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la 
sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Atès que la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major s’ha sol·licitat abans 
d’exhaurir-se el termini. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat l’adopció 
del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.-  Concedir al Sr. (...) amb DNI núm. (...) i a la Sra. (...) amb DNI núm. (...) una 
pròrroga de la llicència urbanística concedida per l’inici de les obres de reforma  d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a la Ctra. de Juià núm. 51 de Celrà, fins al dia 27 de gener de 
2017. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  

 
 
4. Atorgament de llicència urbanística per a la rehabilitació estructural d’un 
habitatge unifamiliar situat a l’Av. Palagret, 11. 
 

En data 17 de maig de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 1.942 i en data 26 de 
maig de 2016, amb registre d’entrada municipal núm. 2.115 el Sr. (...) en representació de 
la Sra. (...) i el Sr. (...) sol·licita llicència urbanística per: rehabilitació estructural d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret 11 de Celrà. 
 
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la Secretària. 
 
Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme; 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; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 



novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú; les 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a la Sra. (...) amb NIF núm. (...) i al Sr. (...) amb NIF (...) llicència 
municipal per: rehabilitació estructural d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret 
núm. 11 de, 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: 
 
Condicions generals: 

• S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient. 

• 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. 

• L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part. 

• No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització. 

• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
 
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:  87.405,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 2.840,66 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:        3.162,66 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. 

 
 
5. Concessió llicència per a l’ampliació i reforma de l’edifici de laboratori control i 
oficines situades al carrer Pirineus, s/n de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 29 de desembre de 2015, registre d’entrada municipal 4.686, el Sr. (...), en 

representació de l'empresa MEDICHEM SA, presenta sol·licitud de llicència urbanística per a 
l’ampliació i reforma de l’edifici de laboratori control i oficines. 

 
2. En data 25 de gener de 2016, registre de sortida 86, es notifica a l’empresa MEDICHEM SA 

que falta aportar documentació complementària per tal de poder informar l’expedient, i tota 
la documentació en matèria de prevenció d’incendis. 

 
3. En data 7 d’abril de 2016, registre d’entrada 1.337, el Sr. (...), en representació de 

l'empresa MEDICHEM SA, presenta documentació complementària, documentació en matèria 
de prevenció d’incendis i projecte d’activitats i en la mateixa data, registre de sortida 533, 
es tramet la documentació a la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments 
perquè emeti el corresponent informe. 

 
4. En data 14 d’abril de 2016, registre d’entrada 1.526, el Sr. (...), en representació de 

l'empresa MEDICHEM SA, presenta sol·licitud per a la realització de fonamentació i pilotatge 
i en sessió de Junta de Govern Local, en data 18 d’abril de 2016, s’atorga la llicència 
urbanística corresponent. 

 
5. En data 26 de maig de 2016, registre d’entrada 2.111, el Sr. (...), en representació de 

l'empresa MEDICHEM SA, presenta projecte executiu per a ampliació i reforma d’oficines i en 
la mateixa data, registre d’entrada 2.120, la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ens fa tramesa de 
l’informe sobre impacte ambiental, indicant que els canvis projectats no comporten la 
modificació de les condicions ambientalsm autoritzades d’exercici de l’activitat. 

 
6. Han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la Secretaria 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 187.1 188 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; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

3. 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. 
 

4. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a l’empresa MEDICHEM SA amb CIF núm. (...) llicència urbanística per: 
Ampliació i reforma de l’edifici de laboratori control i oficines al carrer Pirineus, s/n 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: 
• Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
• Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
• Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 

1ª ocupació. 
• 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.  
• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 

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

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

Condicions particulars: 
• Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents 

a la vorera i al vial. 
• 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.  

• 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. 

 
Caldrà complir amb les condicions de l’informe de prevenció d’incendis del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, concretament: 
 

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte 
de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 

 
Condicions generals: 
• S’atorga la llicència obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents 

corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient i en 
l’expedient activitats (6/2016) incoat davant aquest Ajuntament, i sota responsabilitat del 
sol·licitant d’ambdós llicències. 

• Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les 
necessitats de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris municipals i 
els de les companyies de serveis.  

• Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
• Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
• Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública existent 

de plujanes. 
• Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes 

de l'edifici.  
• Les façanes, tanques, cobertes i terrasses 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.  



• El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud 
i llicència municipal.  

• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
• S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  

• 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.  

• L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.    

• No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  

• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 

• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 

 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 
que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
 

Base liquidable declarada:  268.450,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 8.724,63 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:         9.046,63 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. 

 
 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
6. Ratificació del decret d’Alcaldia 305/2016, de data 25 de maig, relatiu a 
l’adjudicació del contracte menor d’obres per a l’ampliació i millora de l’àrea 
d’emergència del servei Porta a porta. 
 

Per Decret d’Alcaldia número 305/2016, de data 25 de maig de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per decret d’alcaldia 268/2016, de data 6 de maig, s’aprova la memòria per a 
adjudicar un contracte menor d’Obres per l’ampliació i millora de l’àrea d’emergència 
del servei Porta a Porta situada al c/ Espinau s/n del Polígon Industrial de Celrà, per 
un import total de 3.880,70 €, IVA exclòs (4.695,76 €, IVA inclòs) 
 
2. L’Ajuntament de Celrà va convidar les empreses que tot seguit s’indiquen perquè 



presentessin la seva oferta dins del termini establert: 
  

- CONSTRUCCIONS TEIXIDOR PAGES SL 
- OBRES I CONTRUCCIONS JOAN FUSTE SL 
- PERE MARTIN GARCIA 
- OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL. 
 

3. En data 13 de maig de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1932 el Sr. P.M.G. 
ha presentat una oferta econòmica per import de 3.790 € IVA Exclòs (4.585,90 € IVA 
Inclòs-). Les altres empreses convidades no han presentat cap oferta. 
 
4. En data 19 de maig de 2016 l’arquitecte tècnic municipal emet informe proposant 
l’adjudicació del contracte d’obres a favor del Sr. P.M.G. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor 
d’obres, d’acord amb el que estableixen els article 111 i 138.3 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. 
 
2. De conformitat amb l’article 6 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 d’obres. 
 
Per tot l’exposat, 

HE RESOLT 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres per l’execució de l’obra consistent en 
l'Ampliació i millora de l’illa d’emergència del Porta a Porta a favor de PERE MARTIN 
GARCIA amb NIF (...), per un import de  3.790 €, IVA Exclòs (4.585,90 €, IVA 
Inclòs-), amb els següents condicionants: 
 

- Les obres hauran d’estar acabades abans del dia 18 de juny de 2016. 
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
21.1531.61900.22016001759 “Ampliació i millora de l’illa d’emergència porta a 
porta”  del pressupost de la corporació per a l’exercici 2016. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que 
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
Sisè.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
En base a 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 305/2016, de data 25 de maig de 2015, relatiu a 
l’adjudicació del contracte menor d’obres per l’ampliació i millora de l’àrea d’emergència del 



servei Porta a Porta, transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
 
7. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a la instal·lació d’un 
equip de climatització a la sala de quadres elèctrics de l’EDAR de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. A la depuradora de Celrà hi ha un espai tancat, entre pretractament i sala de fangs, on 
s’han ubicat els quadres elèctrics, de comandament, amb programador tipus PLC: aquest 
espai ha de mantenir-se en una temperatura estable d’uns 24ºC, especialment en l’època 
estival, per tal de garantir un correcte funcionament dels components informàtics de la 
instal·lació. 
 
2. Han presentat oferta econòmica les empreses: 

• J.R.Ribas Electricitat, S.L.: 3.626,10€ IVA exclòs,  
• Masaló Invest, S.L.: 4.171,11€ IVA exclòs 
• Lampisteria J. Sitjà: 5.374,00€ IVA exclòs 

 
3. L’enginyer industrial assessor municipal ha emès informe proposant la contractació per a 
la instal·lació d’un equip de climatització a la sala de quadres elèctrics a favor de l’empresa 
J.R.Ribas Electricitat, S.L., concretament un equip de climatització marca KOSNER model 
KSTI-42ST PLUS, incloent tots els elements per a la seva correcta instal·lació i funcionament, 
per un import de 3.626,10 euros IVA exclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte mixt de subministrament (adquisició de l’equip de climatització) i de 
serveis (instal·lació dels mateixos) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 i 290 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. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el 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, 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 i 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; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació 
d’un equip de climatització a la sala de quadres elèctrics, concretament l’ofertat marca 
KOSNER model KSTI-42ST PLUS, incloent tots els elements per a la seva correcta instal·lació 
i funcionament, a favor de l’empresa J.R.Ribas electricitat, S.L., amb NIF (...) i domicili a la 
Ctra. Juià, 57 de Celrà, per un import total de 3.626,10 euros IVA exclòs (4.387,58 euros 
IVA inclòs). 



 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1600.63300 “Millores 
EDAR” del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les empreses licitadores i comunicar a l’adjudicatària que 
aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del mateix a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.  

 
 
8. Adjudicació contracte menor de serveis  per al control d’accés a l’àrea 
d’emergència. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El servei de recollida de residus del municipi disposa d’una àrea d’emergència situada al 
polígon industrial, just al costat de la deixalleria comarcal. És un espai amb contenidors de 
superfície de totes les fraccions que es recullen porta a porta destinada a la població que no 
pot acollir-se al calendari establert de manera puntual o bé per als residents estacionals. 
L'àrea està oberta les 24 hores i és d'ús exclusiu per a habitatges. Degut al mal ús que se’n 
fa és necessari el seu tancament mitjançant un sistema de control d’accés.  
 
La deixalleria comarcal de Celrà, gestionada pel Consell Comarcal del Gironès, té previst 
properament instal·lar un sistema que permetrà accedir, registrar les visites i les aportacions 
a la instal·lació mitjançant targetes magnètiques. L’empresa TNL Equipamientos Ambientales 
S.L. és qui s’encarrega de desenvolupar aquest sistema.  
 
Amb l’objectiu d’aprofitar aquesta infraestructura que properament disposarà la deixalleria, 
és d’interès de l’Ajuntament de Celrà contractar l’empresa TNL Equipamientos Ambientales 
S.L. per implantar un sistema per controlar i registrar l’accés a l’àrea d’emergència. 
 
L’empresa TNL Equipamientos Ambientales S.L. ha presentat la seva oferta, que inclou el 
següent (imports IVA exclòs):  

1. Control d’accés àrea d’emergència: 
• Tancament intel·ligent (tancament, lector de targetes, sistema de comunicació i 

processador de base de dades): 2.650,00 euros, IVA exclòs 
• Personalització accés plataforma de consulta: 650,00 euros, IVA exclòs 
• Mòdul de consulta control accés: 925,00 euros, IVA exclòs 
• Formació i lliurament de documentació per administrador del sistema:300,00 

euros, IVA exclòs 
Total: 4.525,00 euros, IVA exclòs 

 
2. Costos de comunicació, manteniment de software i drets d’accés a aplicació web: 

• Manteniment aplicació web i serveis de comunicació per 1 any: 1.104,00 euros, 
IVA exclòs, a raó de: 

 Usuari d’accés a SICU (1 administrador+2 consulta): 75€/mes= 900 
euros, IVA exclòs 

 Comunicació per xarxa existent (tràfic de dades al host): 
17€/mes/u.= 204 euros, IVA exclòs 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Pel què fa al control d’accés a l’àrea d’emergència estem davant un contracte mixt de 
subministrament (subministrament de hardware) i de serveis (instal·lació del software), i  es 
regirà per la normativa relativa als contractes de subministraments, al ser la prestació que té 



més importància des del punt de vista econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
2. Pel què fa al manteniment del software, 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 7 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
3. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contractes menors, 
d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 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. 
 
4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el 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, 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 i 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; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa TNL Equipamientos Ambientales S.L., amb CIF (...) i 
domicili al carrer Rosa Sensat núm. 9-11 Planta 5, 08005 de Barcelona, el contracte menor 
de subministrament per a la implantació del control d’accés de l’àrea d’emergència del servei 
de recollida porta a porta que inclou el hardware i el software, per l’import de 4.525,00€, 
IVA exclòs (5.475,25€, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària. 
  
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa TNL Equipamientos Ambientales S.L., amb CIF (...) i 
domicili al carrer Rosa Sensat núm. 9-11 Planta 5, 08005 de Barcelona, el contracte menor 
de serveis per al manteniment de software, costos de comunicació per xarxa i drets d’accés 
a l’aplicació web, durant un any, per l’import de 1.104,00 IVA exclòs  (1.335,84€ IVA inclòs), 
de conformitat amb l’oferta presentada. El termini d’un any començarà a comptar des de la 
data en què el control d’accés ja comenci a funcionar i així quedi acreditat documentalment. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
11.9201.62600 ‘Equips per a tractament d’informació”, 11.9201,64100 ‘Aplicacions 
informàtiques’ i 23.1700.22699 ‘Activitats medi ambient’ del pressupost vigent 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa TNL Equipamientos Ambientales SL 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. 

 
 
 
 
 



9. Adjudicació del contracte menor d’obres per a la construcció d’una pista de 
pàdel a Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per Decret d’Alcaldia 195/16 de data 4 d’abril de 2016 es va incoar un procediment per a 
adjudicar un contracte menor d’obres per a la construcció d’una pista de pàdel a la zona 
esportiva de Celrà, al costat de les pistes de tennis. 
 
2. Es va convidar quatre empreses del sector per a què presentessin la seva oferta 
econòmica.  
 
3. Només va presentar la seva oferta econòmica una de les empreses convidades: 
Greencourt, S.L. per un import de 29.909,20 euros, IVA exclòs (36.190,13 euros, IVA 
inclòs).  
 
4. En data 2 de juny ha emès informe l’arquitecta municipal proposant l’adjudicació del 
contracte menor d’obres a favor de l’empresa Greencourt, S.L. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 
d’obres.  
 
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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres per a la construcció d’una pista de pàdel a 
Celrà, a favor de l’empresa Greencourt, S.L. amb NIF núm. (...), amb domicili a la Ctra. 
Vallvidrera, 71, 1er-3a, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), per un import de 29.909,20 euros 
IVA exclòs (36.190,13 IVA inclòs), d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària.  
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries número 
40.9330.60900 “Construcció pista de pàdel” i 40.9331.62200 “Millores instal·lacions 
esportives” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2016. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- El termini d’execució d’aquest contracte serà de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord. 
 
Sisè.- Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
 



10. Adjudicació del contracte menor de serveis per a l’assessorament de l’equip 
educatiu de l’ escola bressol municipal. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà té interès en oferir un servei d’escola bressol 
sobre la base d’un projecte municipal únic i coherent entre els dos centres, i per aquest 
motiu ha apostat per un canvi del model actual de dues direccions per la fórmula d’una 
direcció única. 
 
Per tal de garantir el bon funcionament del nou model de direcció es considera necessari 
l’assessorament d’un professional extern que pugui orientar tant a l’equip directiu sobre el 
repartiment de funcions i el funcionament d’aquest equip com en  l’organització interna del 
servei: reunions de l’equip directiu, reunions conjuntes de l’equip educatiu, horari 
d’alliberament de les coordinadores, etc. 
 
A banda, l’assessorament s’ha de fer extensiu a nivell de tot l’equip educatiu per tal de 
treballar la cohesió de les professionals i la unificació del projecte incorporant innovacions 
pedagògiques consensuades entre l’equip. 
 
Per tant, ha de ser una persona que conegui bé el camp de l’educació i que tingui formació i 
experiència en formació i assessorament d’equips de treball i processos de coaching. 
 
2. En data 25 de maig de 2016 la Sra. À.R. amb DNI (...) ha presentat la seva oferta 
econòmica per a la realització d’aquest doble assessorament a l’equip de l’escola bressol que 
inclou la formació, assessorament i procés de coaching als equips educatiu i directiu.  
 
3. En data 2 de juny de 2016 la tècnica d’Educació ha emès un informe segons el qual es 
considera oportú adjudicar el contracte menor del servei d’assessorament a l’equip de  
l’escola bressol municipal a favor de la Sra. R. 
 
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 27 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. 
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per realitzar un assessorament als equips 
directiu i educatiu de l’escola bressol municipal de Celrà durant els mesos de juny i juliol de 
2016 i durant el curs escolar 2016-2017 a favor de la Sra. À.R.M. amb DNI (...) i amb 
domicili a efectes de notificació al C/ Josep Pla, 10 de Riudellots de la Selva, per un import 
total de 8.700 euros, IVA exclòs. 
 
Segon. Aquest import està subjecte a variacions, en funció de les hores efectivament 
realitzades, les quals seran validades prèviament per l’àrea d’Educació i fiscalitzades per la 
intervenció 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. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
76.3200.22799 “treballs assessorament i formació equips educatius”, del pressupost de 
l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2016.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-li que el mateix 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
11. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació del servei de menjador de les escoles bressol municipals de Celrà 
per al curs 2016-2017, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, amb diversos criteris d’adjudicació. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de menjador 
(dinars i berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al curs 2016-
2017.  
 
2. Emesos els informes de Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament, els quals consten 
en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 109.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2.- Articles 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment 
negociat.  
 
3.- I de conformitat amb el que disposen els articles 169, 174.e), 177.2, Disposició 
Addicional segona 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; el Reial Decret 1.098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i 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.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de menjador (dinars i berenars) 
de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al curs 2016-2017.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació del servei de menjador (dinars i berenars) de les escoles bressol municipals 



“Trapelles” i “Gínjols” per al curs 2016-2017.  
 
Tercer.- Obrir la convocatòria per contractar, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat (diversos criteris d’adjudicació), el servei abans indicat, mitjançant invitacions, 
amb un mínim de tres empreses, perquè presentin la seva proposta en un termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la recepció de la invitació.  
 
Quart.- Aprovar la despesa del contracte per l’import de 59.567,40€ IVA exclòs amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries número 76.3233.22799 'Servei menjador EB Trapelles' i 
76.3234.22799 'Servei menjador EB Gínjols' de l’exercici pressupostari 2016, i de la 
corresponent de l’exercici pressupostari 2017.  
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la 
tramitació i l’execució d’aquest acord. 

 
 
12. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la 
contractació de serveis per a l'execució de disciplines al voltant del cos i 
moviment i disciplines de dansa per al curs 2016-2017, i obrir la convocatòria 
per a contractar mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb diversos 
criteris d’adjudicació. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei per a 
l’execució de les disciplines al voltant del cos i moviment (Ioga, Pilates i Acrobàcia) i de 
disciplines de dansa (Dansa Creativa i contemporània, Dansa Clàssica i Dansa Hip-hop) per 
al curs escolar 2016-2017.  
 
2.- S’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació 
per a la contractació d’aquest servei. 
 
3.- Han emès informe la Secretària i l’interventor d'aquest Ajuntament, els quals consten a 
l'expedient.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 109.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2.- Articles 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment 
negociat.  
 
3.- I de conformitat amb el que disposen els articles 169, 174.e), 177.2, Disposició 
Addicional segona 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; el Reial Decret 1.098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i 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.  

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  



 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei per a l’execució de disciplines al 
voltant del cos i moviment i de disciplines de dansa, i obrir la convocatòria per a contractar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació del servei per a l’execució de disciplines al voltant del cos i moviment i de 
disciplines de dansa. 
 
Tercer.- Obrir la convocatòria per contractar, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat (diversos criteris d’adjudicació), el servei abans indicat, mitjançant invitacions, 
amb un mínim de tres empreses, perquè presentin la seva proposta en un termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la recepció de la invitació.  
 
Quart.- Aprovar la despesa del contracte (52.797,45 Euros, IVA exclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària número 77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del  
pressupost vigent de la Corporació. 
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la 
tramitació i l’execució d’aquest acord. 

 
 
PATRIMONI 
 
En aquest moment la regidora Maria del Mar Camps excusa la seva assistència i abandona 
la sala de sessions. 
 
13. Aprovació de la pròrroga per a l’autorització d’utilització del despatx número 
2 situat al segon pis de l’edifici de Can Ponac a favor de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Per decret d’Alcaldia 293/2015, de data 22 de maig de 2015, es va a es va acordar autoritzar 
a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Celrà per a la utilització del despatx número 
2 del segon pis de l’edifici municipal de Can Ponac, al carrer Fàbrica, 31 de Celrà. 
Autorització que es va formalitzar en data 2 de juny de 2015. 
 
El pacte cinquè del document formalitzat entre les dues parts estableix que: ‘aquesta 
autorització tindrà efectes des del dia de la seva signatura, i tindrà efectes durant el període 
d’un any, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap de 
les dues parts s’hi expressa en contra. Essent el termini màxim de duració, incloses les 
pròrrogues, de quatre anys’. 
 
És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 2 de 
juny de 2016 fins al dia 2 de juny de 2017.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 58 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de Règim Local. 
 



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

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització del despatx número 2 del segon pis 
de l’edifici municipal de Can Ponac, al carrer Fàbrica núm. 31 de Celrà, a favor de l’entitat 
Associació de voluntaris de protecció civil de Celrà, des del dia 2 de juny de 2016 fins al dia 
2 de juny de 2017, amb la finalitat de realitzar les activitats que li són pròpies, de 
conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa a les condicions i determinacions que 
s’indiquen en el document administratiu formalitzat. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Celrà.  

 
 
14. Aprovació de la pròrroga per a l’autorització d’utilització de l’aula petita de la 
segona planta del Centre cultural La Fàbrica de Celrà a favor de l’Associació 
Galanthus. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2015, es va acordar autoritzar 
a l’Associació Galanthus per a la utilització d’un espai al centre cultural la Fàbrica de Celrà. 
Autorització que es va formalitzar en data 1 de juny de 2015. 
 
El pacte cinquè del document formalitzat entre les dues parts estableix que: ‘aquest 
document tindrà efectes des del dia de la seva signatura, i tindrà efectes durant el període 
d’un any, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap de 
les dues parts s’hi expressa en contra. Essent el termini màxim de duració, incloses les 
pròrrogues, de quatre anys’. 
 
És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 1 de 
juny de 2016 fins al dia 1 de juny de 2017.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 58 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de Règim Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització de l’aula petita de la segona planta 
del Centre Cultural la Fàbrica de Celrà situat a la Ctra. Juià, 46, a favor de l’Associació 
Galanthus, des del dia 1 de juny de 2016 fins al dia 1 de juny de 2017, amb la finalitat de 
realitzar les activitats que li són pròpies, de conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa 
a les condicions i determinacions que s’indiquen en el document administratiu formalitzat. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Galanthus.  

 
 
15. Aprovació de la pròrroga per a l’autorització d’utilització de diversos horts 



municipals a favor del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió de Junta de Govern local de data 5 de maig de 2015 es va aprovar el text del 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt per posar a disposició del Consorci sis horts de propietat municipal (números 1, 
2, 3, 10, 11 i 12), amb l’objectiu que famílies amb dificultats econòmiques es puguin 
beneficiar dels productes que s’obtinguin del seu conreu, i en Junta de Govern local de data 
18 de gener de 2016 es va aprovar un annex a aquest conveni, per posar a disposició del 
Consorci set horts de propietat municipal més (números 4 ,5 ,7 ,16, 23, 24 i 29).  
 
El conveni va ser formalitzat en data 3 de juny de 2015. 
 
El pacte desè del conveni estableix que aquest es pot prorrogar fins un termini màxim de 
duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  
 
És d’interès de la corporació prorrogar aquest conveni de col·laboració un any més, des del 
dia 3 de juny de 2016 fins al dia 3 de juny de 2017.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis 
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, en la 
satisfacció dels qual tinguin un interès comú, pel que estan sotmesos íntegrament al dret 
administratiu. 
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci 
de Benestar Social del Gironès-Salt per a l'autorització d'ús dels 13 horts municipals de Celrà 
indicats en la part expositiva d’aquest acord, des del dia 3 de juny de 2016 fins al dia 3 de 
juny de 2017. 
 
Segon. Comunicar el present acord al Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt.  

 
 
16. Aprovació d’un document de cessió d’un objecte de caire històric per al 
centre d’interpretació del camp d’aviació de Celrà. 

 
La Sra. (...) és propietària d’un uniforme d’aviador de la Guerra Civil Espanyola que havia 
utilitzat el seu avi, (...), al camp d’aviació de Celrà i ha proposat a l’Ajuntament cedir 
temporalment aquest uniforme a fi de què pugui ser exposat al centre d’interpretació del 
camp d’aviació de Celrà. 
 
L’Ajuntament de Celrà està exposant al públic objectes i material divers al centre 
d’interpretació del camp d’aviació de Celrà, situat al centre cultural la Fàbrica, i és del seu 
interès poder exposar l’uniforme en aquest espai municipal, és per la qual cosa que cal 
formalitzar la cessió temporal a favor de l’Ajuntament de Celrà d’aquest objecte. 
 
La Sra. (...) aporta l’uniforme tal i com es veu en la foto que s’adjunta en el document a 



formalitzar, que es composa d’una caçadora, uns pantalons, uns guants i dos gorros. 
L’Ajuntament de Celrà exposarà l’uniforme en un maniquí de mida real en una vitrina i 
acabarà de complementar l’exposició de l’uniforme amb unes botes i unes ulleres de la 
mateixa època adquirides a tal efecte. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar el document de cessió temporal d’un uniforme d’aviador de la Guerra Civil 
Espanyola entre la Sra. (...) i l’Ajuntament de Celrà, que s’adjunta com a annex al present 
acord. 
 
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 la Sra. (...). 

 
SUBVENCIONS 
 
17. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Institut de Celrà pels premis dels 
Treballs de recerca del curs 2015-2016. 
 

ANTECEDENTS DE FET  
 
1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la novena edició dels Premis als Treballs de 
Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà, amb la finalitat 
de fomentar la recerca de l’excel·lència entre l’alumnat de 2n curs, incentivant la imaginació, 
l’originalitat i la innovació i recompensar l’esforç dels/de les joves que han realitzat una 
tasca de recerca i investigació de qualitat. 
 
El jurat es va reunir amb data 2 de maig de 2016 i va acordar quins són els quatre treballs 
de recerca premiats en aquest curs. 
 
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar el passat 10 de maig de 2016 al Teatre 
municipal Ateneu, i els/les quatre joves guanyadors/es han estat premiats/des amb un 
viatge cultural amb les despeses pagades, enguany a les ciutats de Florència i Pisa, 
acompanyats d’una professora de l'Institut. 
 
Es preveu que els/les alumnes premiats/des i l’acompanyant tindran despeses en concepte 
de manutenció, transports, entrades a museus, etc. i l’Ajuntament té la voluntat de 
sufragar-les. 
 
2. En data 26 de maig de 2016 el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 
d’una subvenció de 646 euros per sufragar les despeses derivades del viatge. 
 
3. En data 27 de maig de 2016 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, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; i la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 



de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
646 euros a favor de l'Institut de Celrà, amb NIF: (...), amb domicili a efectes de 
notificacions a Av. Països Catalans, s/n de Celrà, per tal de sufragar les despeses relatives al 
viatge cultural que realitzaran els/les 4 alumnes premiats/des i una professora 
acompanyant, tal i com s’ha indicat en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. Aquest import ha d’anar a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3240 
48000   “Aportació IES. Treball de Recerca” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2016. 
 
Tercer. La present aportació queda subjecte a les següents condicions: 

1. Aquesta aportació està condicionada a que es justifiqui la quantitat atorgada i la 
seva destinació, facilitant a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu 
compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació de l’aportació mitjançant la 
presentació d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció 
atorgada s’ha destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats 
concretes a les que s’ha destinat l’aportació. A més a més, també caldrà presentar 
les factures justificatives de la despesa realitzada. 

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

 
 
PERSONAL 
 
18. Ratificació del Decret d’Alcaldia 284/16 de data 17 de maig de 2016, pel qual 
es deixa sense efecte la convocatòria del concurs oposició per a la contractació 
laboral temporal d’un/a peó de manteniment. 
 

Per Decret d’Alcaldia número 284/2016, de data 17 de maig de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 

En data 11 de maig de 2016 es va portar a terme el concurs oposició per a la 
contractació laboral temporal d’un netejador de la via pública, en el que el Sr. (...) 
que venia ocupant la plaça de peó de manteniment, va quedar en primer lloc, 
deixant vacant aquesta plaça convocada per acord de la junta de govern local de 
data 3 de febrer de 2015, a l’espera que fos ocupada per algun des aspirants que 
havien quedat en les posicions següents i que havien superat el concurs oposició 
realitzat al 2015. 
 
Al no rebre cap resposta afirmativa per part dels que havien aprovat el concurs 
oposició de peó de manteniment i havien quedat en les posicions següents, per acord 
de Junta de Govern Local de data d’avui, 17 de maig de 2016, la Junta de Govern 
Local ha aprovat les bases que han de regir el concurs oposició per a la contractació 
laboral temporal d’un/a peó de manteniment. 



 
En data d’avui, el Sr. (...), el qual havia quedat en segon lloc en el concurs oposició 
de peó de manteniment de la convocatòria del 2015, ha presentat una instància 
manifestant la seva voluntat d’ocupar la plaça de peó de manteniment que fins ara 
ocupava el Sr. (...) i que quedarà vacant a partir del dia 1 de juny de 2016. 
 
Per tot això,  

HE RESOLT 
 
Primer. Deixar sense efecte la convocatòria, aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 17 de maig de 2016, del concurs oposició per a la contractació laboral 
temporal d’un/a peó de manteniment. 
  
Segon. Ratificar aquesta resolució d’Alcaldia a la propera junta de govern local que 
se celebri.  

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a 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 284/2016, de data 17 de maig de 2016, transcrit 
en la part expositiva del present acord. 

 
 
19. Aprovació de bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball 
d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles 
suplències temporals del personal de les escoles bressol municipals. 
 
2. Ha emès informe la tècnica d’educació, en virtut de la qual es posa de manifest que el 
servei d’escola bressol municipal és un servei prioritari per a l’Ajuntament, i que cal prestar 
amb les correctes condicions. 
 
3. Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procediment que es pretén dur a 
terme per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals 
d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i vistos els articles 88 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens 
locals, article 286 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, article  46 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 



Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer.- Declarar sector prioritari el servei d'escola bressol, a fi de poder prestar 
degudament aquest servei, ja que es prioritari tant per la seva funció social i educativa sobre 
els infants atesos com pel servei de cura dels infants que permet que els seus progenitors 
puguin anar a treballar. A més, cal garantir la ràtio de professionals que estableix la 
normativa i que permeti una adequada atenció als infants usuaris del servei. 
 
Segon.- Aprovar les bases que han de regir el procediment per a la creació d’una borsa de 
treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de les escoles bressol municipals. 
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
de la corporació.  

 
 
20. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
21. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau.  
 
22. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:30 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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