
 
 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 16/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 5 de setembre 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 secretària general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde  
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
REGIDORS/ES ABSENTS 
 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència 
 
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 l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
18 de juliol de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 18 de 
juliol de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Denegació sol·licitud de llicència de parcel·lació de finques. 

 
En data 1 de juliol de 2016, registre municipal d’entrada núm. 2.664, la Sra. (...) amb 
DNI núm. (...) sol·licita llicència de parcel·lació de la finca registral núm. 4.711 i 4.712 
situada a la carretera de Palamós número 72 i 74 de Celrà. 
En data 28 de juliol de 2016, l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe desfavorable que 



es reprodueix a continuació: 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 1 de juliol de 2016, registre d’entrada 2.664, la Sra. (...), presenta sol·licitud de 
parcel·lació urbanística per als habitatges situats a la Carretera de Palamós números 72 i 
74. 
 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres situats a la Carretera de Palamós 
números 72 i 74. Actualment hi ha dues edificacions, una a cada parcel·la, de planta 
baixa i planta pis amb patis annexos. 
La parcel·la 1 corresponent a la Carretera de Palamós número 72 i a la parcel·la cadastral 
(...) té una superfície de 168 m2, segons informació cadastral. L’edificació actual té un 
sostre de 236 m2. 
La parcel·la 2 corresponent a la Carretera de Palamós números 74 i a la parcel·la 
cadastral (...) té una superfície de 277 m2, segons informació cadastral. L’edificació 
actual té un sostre de 388 m2. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 
• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament per la 

Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre de 1998. 
• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 

definitivament el 27 de juliol de 2006. 
• Modificació número 5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 

definitivament el 29 de juny de 2006. 
 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl Urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona Clau 2d – Zona d’eixample urbà Subzona D 
 
Paràmetres d’ordenació i d’aplicació: 
L’habitatge es troba situat en clau 2d segons la modificació 9 del PGOU de Celrà, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 1 
d’abril de 2009. 
El qual concreta: 
 
Art. 82 - Zona d'eixample urbà (clau 2):  
 
En funció de les característiques dels edificis s’estableixen quatre subzones : 
                                   . Eixample urbà Subzona A, clau 2a 
                                   . Eixample urbà Subzona B, clau 2b 
                                   . Eixample urbà Subzona C, clau 2c 
                                   . Eixample urbà Subzona D, clau 2d 
Front mínim de parcel·la: 8 m o l’existent abans de 1978. 
Parcel·la mínima: 150 m2 o l’existent abans de 1978. 
Profunditat mínima de parcel·la: 15 m o l’existent abans de 1978. 
Ordenació : alineada al vial. 
Fondària edificable planta pis: 12 m – la grafiada als plànols en totes les subzones. 
Fondària planta baixa: la grafiada als plànols en les subzones A, B i C. 
Fondària màxima planta baixa-habitatge: 14 m. 
Fondària planta baixa a la Subzona D, el 100% de la parcel·la amb un màxim de 25 m 
sempre que l'ús no sigui el d'habitatge. 
Planta baixa: d'acord amb l'art. 41. 
Alçada reguladora:  Edificació de PB+3PP=12,30 m 



    Edificació de PB+2PP=9,50 m  
    Edificació de PB+1PP=6,30 m 
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora: d'acord amb l'art. 42 i 43. 
Accés a l'edifici: un per parcel·la. 
Nombre màxim de plantes: les grafiades als plànols 
- Alçada lliure 
- soterrani >= 2,20 m 
- planta baixa >= 2,50 m resid. 
   >= 3,00 m resta 
− planta pis  >= 2,50 m 
Entresolat de planta baixa : Art. 35 
Sotacoberta habitable: Art.32 
Pendent màxim de la coberta: 30 % 
Elements sortints: no s'admeten. 
Tractament de la façana: lliure 
Porxos: s'admeten 
Composició de la façana: lliure 
Material i color de la façana: lliure 
Material i color de la coberta: teula 
Fusteries: lliure 
Aparcament: un per habitatge 
Tanques: Art. 40.3 
Tractament mitgeres: Art. 40.2 
Es prohibeix cobrir i/o tancat total o parcialment les terrasses posteriors de les plantes 
primeres, sobre les plantes baixes destinades a habitatges que esgotin la fondària 
edificable màxima de 14 m. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Es tracta de la finca registral 4.712, inscrita al tom 2.633, llibre 86, foli 85 del registre de 
propietat número 3 de Girona. A la superfície registral hi consta 283,40 m2. 
 
I de la finca registral 4.711, inscrita al tom 2.633, llibre 86, foli 82 del registre de 
propietat número 3 de Girona. A la superfície registral hi consta 164,50 m2. 
 
Es tracta de dues edificacions entre mitgeres de planta baixa i planta pis amb pati annex.  
 
Finca inicial A (Finca 4712): 
 
L’edificació situada a la Carretera de Palamós 72 disposa d’un habitatge en planta baixa i 
pis. L’edificació es troba en una parcel·la de 283,40 m2 amb referència cadastral (...) i 
amb un front a vial de 28,65 ml a la Carretera de Palamós i de 3,60 ml al carrer Parets. 
La parcel·la de referència compleix amb els paràmetres de front mínim de 8 m respecte a 
la Carretera de Palamós, de parcel·la mínima de 150 m2 i de profunditat mínima de 
parcel·la ja que és existent abans de l’any 1978. 
 
Finca inicial B (Finca 4711): 
 
L’edificació situada a la Carretera de Palamós 74 disposa d’un habitatge en planta baixa i  
pis. L’edificació es troba en una parcel·la de 164,50 m2 amb referència cadastral (...) i 
amb un front a vial de 10,30 ml a la Carretera de Palamós. La parcel·la de referència 
compleix amb els paràmetres de front mínim de 8 m respecte a la Carretera de Palamós, 
de parcel·la mínima de 150 m2 i de profunditat mínima de parcel·la de 15 ml. 
 
Es tracta d’una parcel·lació urbanística. 
 
De les finques resultants proposades, la finca 4711 compleix amb els paràmetres del 
planejament urbanístic, en quan a superfície mínima, restant una parcel·la de 287,50 m2, 
front mínim amb un front 18,45 ml i profunditat mínima superior a 15 ml. 



 
La finca 4712 no compleix amb un dels paràmetres del planejament urbanístic. 
Concretament el que es refereix a la profunditat mínima de parcel·la. Aquesta es mesura 
des de la Carretera de Palamós i no compleix. Segons la memòria presentada aquesta 
rofunditat es justifica des del carrer Parets, però en aquest front la parcel·la només fa 
3,60 ml, per tan no arriba al mínim de 8,00 ml per complir amb el front m´nim de 
parcel·la i poder justificar la profunditat en aquesta façana. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
Segons article 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, a la documentació a presentar s’ha de justificar 
l’adequació al planejament urbanístic aplicable. En aquest cas, no es dona compliment al 
planejament. 
 
S'ìnforma desfavorable sobre la llicència de parcel·lació de les finques 4711 i 4712 
situades a la carretera de Palamós 72 i 74 de Celrà, per no complir la finca 4712 amb la 
profunditat mínima de parcel·la. 
 
Vistos el que disposen els articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, els articles 22 i 
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
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 
 

A C O R D 
 
Primer.- Denegar a la Sra. (...) amb DNI núm. (...) llicència de parcel·lació de la finca 
situada a la carretera de Palamós núm. 72 i 74 de Celrà, finca registral núm. 4711 i 
4712, en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb 
l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a la Sra. (...). 

 
 
3. Atorgament de llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar, Av. Palagret, 29. 
 

 ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 29 de juny de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 2.634, la Sra.  

(...), en representació dels Srs. (...) i (...), sol·licita llicència urbanística per: 
Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 29  de Celrà. 

2. En les dates 15 de juliol de 2016, amb registre municipal d’entrada núm. 2.868, 3 
d’agost de 2016, amb registre municipal d’entrada núm. 3.107 i 26 d’agost de 2016, 
amb registre municipal d’entrada núm. 3.354 la Sra. (...), en representació dels Srs. 
(...) i (...), presenta documentació complementària. 

3. Han emès els informes pertinents tant l'arquitecta 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.  

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

ACORD 
 
Primer.- Atorgar al Sr. (...) amb NIF núm. (...) i la Sra. (...) amb NIF núm. (...) llicència 
municipal per: CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT a l’Avinguda 
Palagret 29 de Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
 
• Projecte executiu (2 còpies) 
• Llicència fiscal del constructor i dels industrial 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 la obtenció de 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 ½ 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. 

• Les voreres de panot de la parcel·la, segons les zones, serà de panot de 30x30 cm. 
Granallat gris ref. B 1023 G de Paviments Julià o semblant, i de 30x30 cm. Fraveta de 
riu gris. Es col·locaran sense rejuntar. 



• Per les terrasses, aire condicionat, tendals i altres, es faran condicions apart. 
 
Condicions generals: 
 
• Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
• No es pot intervenir en cap servei de instal•lacions municipals ni en cap espai públic, 

sense prèvia autorització.  
• Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres. 
• Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. (detallar als plànols) 
• Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. (detallar als 

plànols) 
• La llicència inclou la construcció de la piscina. 
• A les piscines, s’instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora 

abans de la connexió a la xarxa general. 
• El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d’abans de fer les obres o 

totalment acabats. 
• Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques, 

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

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

cosa caldrà ser sol·licitada a part.    
• 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.  

• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
• En cas d’instal·lar aparells d’aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització. 
• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà”. 
• Es faran cates a mà per a la localització dels serveix existents. 
• Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals. 
• Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 

en els espais públics. 
• Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l’Ajuntament. El panot es 

col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada. 
• Es deixarà la vorera pavimentada en tota l’amplada entre la meitat de les juntes de 

dilatació i amb el mateix tractament i acabat que l’existent. 
• Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l’obra, sol·licitud de 

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral. 
• L’obtenció de llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 

obtenir la cèdula d’habitabilitat, per el subministrament d’aigua potable i per a la 
prestació de qualsevol altre servei municipal. 

• Presentació dels certificats de l’empresa de gestió de residus. 
 
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: 270.556,26 € 
 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 8.793,08 € 



Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:        9.115,08 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. 

 
 
4. Atorgament de llicència d’obra major per a l’ampliació de cobert exterior, 
Carrer Pirineus, s/n. 
 

 ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 23 de juny de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 2.582, la 

empresa MEDICHEM SA sol·licita llicència urbanística per: Ampliació de cobert exterior 
al C/ Pirineus s/n de Celrà. 

2. En data 6 de juliol de 2016, amb registre municipal d’entrada núm. 2.720, la empresa 
MEDICHEM SA presenta documentació complementària per sol·licitar informe de 
prevenció d’incendis i informe del OGAU respecte a la no modificació de les condicions 
ambientals autoritzades. 

3. En data 29 de juliol de 2016, registre d’entrada municipal d’entrada núm. 3.075, el 
Departament d’Interior de la Generalitat ens fa trames de l’informe favorable de 
prevenció d’incendis, amb condicionants. 

4. En data 3 d’agost de 2016, registre municipal de sortida núm. 1245 es sol·licita 
documentació complementària i en data  9 d’agost de 2016, registre municipal 
d’entrada núm. 3.134, l’empresa MEDICHEM SA presenta la documentació 
complementària sol·licitada. 

5. Han emès els informes pertinents tant l'arquitecta 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.  

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

ACORD 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa MEDICHEM SA amb CIF núm. (...) llicència municipal per: 
ampliació de cobert exterior al c/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 abans de l’inici de les obres: 
 
• Projecte de instal·lació de grua, si cal. 
• Llicència fiscal del constructor i dels industrial 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 la obtenció de 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 ½ 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: 

 L’activitat haurà d’aplicar, si és el cas, els requeriments del punt 9 
“Instal·lacions  tècniques de serveis dels establiments industrials” de l’annex 
II de RD 2267/04, i els dels punts 12 “Sistemes d’aigua polvoritzada” i 
“Sistemes d’espuma física” de l’annex III del RD 2267/04. 

 
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:  91.671,58 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 2.979,33 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:        3.301,33 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. Aprovació definitiva del projecte de restauració del Castell de Mabarrera. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 4 de juliol de 2016, es va aprovar 
inicialment el projecte titulat “Restauració del Castell de Mabarrera de Celrà- Fase 2016”, 
redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Bayona Prats i l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa del 
Servei de Monuments de la Diputació de Girona, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 17.709,56 Euros, IVA exclòs (21.428,57 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona número 
136 de 18 de juliol de 2016, al DOGC número 7162 de 14 de juliol de 2016 i al tauler 
d’anuncis de la corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils, 
a comptar des de la última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. 
 
3. Les actuacions incloses en la intervenció que es fa enguany ja van ésser aprovades per   
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en data 17 de juliol de 2014.  



 
4. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
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.- Aprovar definitivament el projecte titulat “Restauració del Castell de Mabarrera de 
Celrà- Fase 2016”, redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Bayona Prats i l’arquitecte tècnic Sr. 
Lluís Galià Arpa del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 17.709,56 Euros, IVA exclòs (21.428,57 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació Local. 

 
 
EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
 
6. Aprovació del plec de condicions per a l’atorgament de llicència per a 
l’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació 
d’estructures desmuntables per a la celebració del mercat del reciclatge. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió de Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2014 es va aprovar el plec de 
condicions per a l’atorgament de la llicència per ocupar temporalment el domini públic local, 
mitjançant la instal·lació d’estructures desmuntables, per celebrar el mercat del reciclatge, 
atorgant-se la llicència per acord de Junta de Govern local, de data 16 de setembre de 2014, 
finalitzant properament la vigència d’aquesta llicència. 
 
L'Ajuntament té l'interès de mantenir el mercat setmanal del reciclatge, motiu pel qual ha 
redactat novament uns plecs per tal de regular el procediment per a l’atorgament d'una 
llicència per a l'ocupació temporal per a l'ús privatiu del domini públic local, sense 
transformació o modificació d'aquest, mitjançant la instal·lació i funcionament d'estructures 
desmuntables de parades, per a la realització del mercat de reciclatge,  atenent als principis 
d’objectivitat, publicitat i concurrència, exigits a l’article 57.3 del Reglament de Patrimoni 
dels ens locals, aprovat per la Generalitat de Catalunya en el Decret 336/1988, de 17 



d’octubre. 
 
La Secretària de la Corporació ha emès informe sobre el règim jurídic aplicable i 
procediment. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Pel que fa a la normativa aplicable, essencialment, està continguda per les normes 
següents: 
• Article 218 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. 
• Articles 53 a 71 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals. 
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les  administracions 

públiques. 
• Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa 

en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 
de novembre. 

• Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venta ambulant 
o no sedentària. 

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes de sector públic. 

• Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de les instal·lacions municipals. 

• Qualsevol altre normativa vigent que sigui d’aplicació. 
 
2. L'article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les  
administracions públiques determina que: “1. Ningú pot, sense títol que ho autoritzi, atorgat 
per l'autoritat competent, ocupar béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedeixi 
el dret d'ús que, en el seu cas, correspon a tots.” 
 
3. De conformitat amb l’article 57.3 del RPEL “ en el cas que els sol·licitants siguin més d'un 
s'han de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència”. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir l’atorgament de llicència per a 
l'ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació d'estructures 
desmuntables per a la celebració del mercat del reciclatge, que s'adjunta com annex a 
aquest acord. 
 
Segon.- Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini de 
20 dies naturals, a comptar des de la data de publicació de l'anunci en el BOP de Girona. 
L’anunci també es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
7. Ratificació del decret d’alcaldia 417/2016 de data 27 de juliol de 2016, relatiu 
a l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a l’adquisició de 
jocs per a l’àrea d’esbarjo per gossos de Celrà. 
 

Per Decret d’Alcaldia número 417/2016, de data 27 de juliol de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 

 



RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de març de 2016, mitjançant decret d’Alcaldia 159/2016, s’aprova la 
memòria per a executar una àrea d’esbarjo per a gossos a Celrà, a la zona de 
Palagret, al carrer Aulet s/n: en aquesta memòria es preveu la disposició de diversos 
elements per crear un circuit per fer que els animals superin diferents obstacles amb 
la finalitat de valorar i potenciar la seva intel·ligència i habilitat, així com la 
instal·lació d’una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats.  
 
2. Han presentat oferta econòmica les empreses següents: 

• Park’s 3000, S.L.: 5.909,00 euros IVA exclòs 
• Happyludic playground and urban equipment, S.L.: 6.470,00 euros IVA exclòs 
• Mobipark, S.L.: 5.601,50 euros IVA exclòs, però no inclou l’element de font 

per a gossos ja què no en subministra 
 
Cal indicar que tot i que es van demanar pressupostos que incloguessin tres 
papereres i dispensador, per motius pressupostaris només se’n subministraran dos, 
raó per la qual s’han deduït els imports de les respectives ofertes econòmiques, 
tenint en compte dues papereres en comptes de tres. 
  
3. L’arquitecta de l’Ajuntament ha emès informe favorable proposant l’adjudicació del 
contracte indicat a favor de Park’s 3000, S.L. per ésser l’oferta econòmica més 
favorable, incorporant tots els elements sol·licitats per l’Ajuntament de Celrà.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, de conformitat amb 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; 
 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Park’s 3000, S.L., amb NIF (...) i domiciliada 
al carrer Pedret, 1 de Girona, el contracte menor de subministrament per a 
l’adquisició de diversos jocs per a la zona d’esbarjo per gossos, de conformitat amb 
l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, per l’import de 5.909,00€ IVA exclòs 
(7.149,89€ IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
80.1710.62701 “Àrea d’esbarjo per gossos” 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 del subministrament 
efectivament prestat. 



 
Quart. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i comunicar a l’empresa 
adjudicatària que aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva 
execució. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de 
la Corporació. 
 
Sisè. Ratificar aquesta resolució en 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent   
 

A C O R D  
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 417/2016, de data 27 de juliol, transcrit en la 
part expositiva del present acord. 
 

 
8. Ratificació del decret d’alcaldia 418/2016 de data 27 de juliol de 2016, relatiu 
a l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a la instal·lació 
d’una tanca perimetral de l’àrea d’esbarjo per gossos de Celrà. 
 

Per Decret d’Alcaldia número 418/2016, de data 27 de juliol de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 

 
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de març de 2016, mitjançant decret d’Alcaldia 159/2016, s’aprova la 
memòria per a executar una àrea d’esbarjo per a gossos a Celrà, a la zona de 
Palagret, al carrer Aulet s/n: aquest espai ha d’estar delimitat mitjançant una tanca 
perimetral. 
 
2. Han presentat oferta econòmica les empreses següents: 

• Catalana de tanques, S.L.: 11.216,00 euros IVA exclòs 
• Fundació Astres: 13.507,50 euros IVA exclòs 
• Disseny Barraca, S.L.: 15.340,20 euros IVA exclòs 

 
3. L’arquitecta de l’Ajuntament ha emès informe favorable proposant l’adjudicació del 
contracte indicat a favor de Catalana de tanques S.L. per ésser l’oferta econòmica 
més favorable.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició de la tanca perimetral) 
i de serveis (instal·lació de la mateixa) 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; 
 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Catalana de tanques, S.L., amb NIF (...) i 
domiciliada al carrer Indústria, 10 de Llagostera, el contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició i instal·lació d’una tanca perimetral a la zona 
d’esbarjo per gossos, de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària, per l’import de 11.216,00€ IVA exclòs (13.571,36€ IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
80.1710.62701 “Àrea d’esbarjo per gossos” 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 aquesta resolució a les empreses licitadores i comunicar a l’empresa 
adjudicatària que aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva 
execució. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de 
la Corporació. 
 
Sisè. Ratificar aquesta resolució en 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 Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent   
 

A C O R D  
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 418/2016, de data 27 de juliol, transcrit en la 
part expositiva del present acord. 

 
 
9. Declarar exclosa a l’empresa classificada en primer lloc en la licitació per a 
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic del municipi de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de març de 2016, es van aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir la licitació per contractar el servei de manteniment de 
l’enllumenat públic de Celrà.  Simultàniament, es va obrir la convocatòria per contractar 
pel procediment negociat sense publicitat (diversos criteris d’adjudicació), mitjançant 



invitacions a un mínim de tres empreses. 
 
2. Es va exposar al públic l’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives 
particulars al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de la corporació, i es va obrir el 
procediment per adjudicar el contracte. 
 
3. Es van convidar quatre empreses a participar en aquest procediment de contractació, 
que són les següents: 
 
1. Sece SA (registre d’entrada municipal número 447, de 30 de març de 2016) 
2. Proveïments d’Aigua SA (registre d’entrada municipal número 448, de 30 de març de 

2016) 
3. Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SL (registre d’entrada municipal número 449, 

de 30 de març de 2016) 
4. Assa Hidràulica y Electricidad SL (registre d’entrada municipal número 450, de 30 de 

març de 2016) 
 
4. D’acord amb la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars, les 
proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la recepció de la invitació escrita.   

 
5. Van presentar les seves ofertes les empreses següents: 
 

Empresa Data registre Número registre 
Sece SA 15/4/2016 1557 
Proveïments d’Aigua SA “ 1564 
Etrabonal SA “ 1566 

 
Etrabonal SA, empresa no invitada a participar en aquest procediment negociat sense 
publicitat, va presentar la seva oferta i se li va acceptar. Aquesta solució ve avalada per 
l’Informe 33/09, d’1 de febrer de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació.  
Les empreses Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SA i Assa Hidràulica y Electricidad SL 
no varen presentar les seves ofertes. 
 
6. En data 18 d’abril de 2016, i d’acord amb la clàusula 15.1 del Plec de clàusules 
administratives particulars, es va obrir el sobre A titulat “documentació administrativa”. 
 
Un cop revisada la documentació del sobre A de les tres empreses, es comprova que 
totes adjunten la declaració responsable conforme compleixen les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Ajuntament (annex 1).  
 
7. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig de 2016, s’adopta l’acord 
següent: 

Primer. Aprovar la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic del municipi de Celrà, aprovat en sessió del dia 7 de març de 
2016 per la Junta de Govern Local, concretament les clàusules  2, 6, 11.2.1.5è, 
12.1, 12.2.3 i 45, en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Retornar els sobres a les empreses que han presentat la seva oferta, sobres 
A i sobres B i C. Indicar de forma expressa que els sobres B i C no han estat 
oberts. 
 
Tercer. Obrir novament la convocatòria per contractar, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat (diversos criteris d’adjudicació), el servei de manteniment 
de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Celrà, mitjançant 
invitacions a les 5 empreses que ja s’havien convidat i que consten en l’expedient. 

 
8. Durant el mes de maig les empreses Etra Bonal SA, Prodaisa i Sece SA van recollir els 



sobres A, B i C presentats, constatant que els sobres B i C estaven degudament tancats. 
 
I es conviden novament les empreses següents: Etra Bonal SA, Prodaisa, Sece SA, 
Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona SA i Assa Hidràulica y Electricidad SL 
 
Les empreses que presenten les seves ofertes són Etra Bonal SA, Prodaisa i Sece SA, 
 
9. En data 3 de juny de 2016, registre d’entrada municipal número 2273, empresa Etra 
Bonal, SA interposa recurs de reposició contra els plecs de clàusules administratives 
particulars, concretament contra un dels mitjans que s’exigeix per acreditar la solvència 
tècnica i professional. 
 
I en sessió del dia 18 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local acorda estimar 
parcialment el recurs de reposició interposat per Etra Bonal, SA contra els plecs de 
clàusules administratives particulars. 
 
Acord que és comunicat a les empreses que presenten les seves ofertes i fet públic en el 
perfil del contractant. 
 
10. Reunida la mesa de contractació el dia 26 de juliol, i un cop revisada la documentació 
del sobre A de les tres empreses, es comprova que Etra Bonal SA no ha presentat la 
declaració responsable sobre els requisits per contractar amb l’Ajuntament (Annex 1) i se 
la requereix perquè en el termini de tres dies hàbils, concretament fins al dia 29 de juliol 
de 2016, esmeni aquest defecte per no quedar exclosa del procediment.    
 
I en data 29 de juliol de 2016 (registre d’entrada municipal número 3062) l’empresa Etra 
Bonal SA  presenta l’annex I de manera correcta. 
 
11. El dia 1 d’agost de 2016, en sessió pública, es va obrir el sobre B, titulat 
“documentació tècnica subjecta a criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor”. 
I d'acord amb la clàusula 15.2 del Plec de clàusules administratives particulars, aquesta 
documentació es va lliurar als tècnics municipals perquè la valoressin. 
 
12. El dia 4 d’agost de 2016, en sessió pública, la mesa de contractació es va reunir i es 
va donar a conèixer la puntuació obtinguda del sobre B i tot seguit es va procedir a 
l’obertura del sobre C, titulat “proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”. La mesa de contractació va 
adoptar l’acord següent: 
 

Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, sent aquesta la 
següent:  
 
  1. Sece SA 
  2. Etra Bonal SA 
  3. Proveïments d’Aigua SA 
   
Segon. Requerir a l’empresa Sece SA perquè presenti la documentació prèvia a 
l’adjudicació que es detalla a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
13. El dia 5 d’agost de 2016, registre de sortida municipal número 1273, es requereix 
documentació a l’empresa SECE, SA, empresa classificada en primer lloc, indicant-li que 
ha de presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils. 
 
Aquesta documentació es presenta fora de termini, concretament, el dia 23 d’agost de 
2016, registre d’entrada municipal número 3331, i el dia 26 d’agost de 2016, registre 
d’entrada municipal número 3353, presenta escrit excusant-se del retard en la seva 
presentació. 
 



14.- El dia 31 d’agost de 2016, la Secretària de la Corporació emet informe el qual es 
transcriu a continuació i serveix de motivació a aquest acord: 
 

(...) 
L’article 151.2 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 l’òrgan de 
contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a 
aquell en que s’hagués rebut el requeriment, presenti una determinada documentació 
i, entre aquesta, el document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
Aquest precepte continua dient que “Si no es compleix adequadament el requeriment 
en el termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat l’oferta, i en aquest cas es 
procedeix a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes.”  
 
I en els mateixos termes es pronuncia la clàusula 9, apartat quart, del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix la licitació, quan ens diu que “si 
l’adjudicatari, d’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP, no constitueix la garantia 
definitiva en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del 
requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, s’entendrà que retira la seva oferta i 
l’òrgan de contractació procedirà a requerir la mateixa documentació del següent 
licitador en la relació classificada de licitadors.” 
D’aquests preceptes es desprèn que de no complimentar-se adequadament el 
requeriment per a presentar la documentació pertinent així com la constitució de la 
garantia definitiva en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la 
seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en que haguessin estat classificades les ofertes. 
 
Com l’empresa SECE, SA no ha presentat la documentació requerida dins del termini 
concedit, la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, ha d’entendre que ha 
retirat la seva oferta i que, en conseqüència, queda exclòs de la licitació. És per la 
qual cosa que caldrà que es dicti un acte motivat, que tindrà la qualificació d’acte de 
tràmit qualificat i que haurà d’ésser notificat a la pròpia empresa. 
 
Per una altra part, estableix l’article 151.3 “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 que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. 
 
Supòsit davant el qual ens trobem ja que hi ha dues empreses més que han quedat 
classificades per darrera d’aquesta, essent la segona classificada l’empresa Etra Bonal, 
SA.  
 
L’Empresa Etra Bonal, SA va presentar una oferta amb valors anormals o 
desproporcionats, motiu pel qual caldrà donar-li audiència perquè justifiqui la 
valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en allò a que 
fa referència a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les 
solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 
disposi per executar la prestació. 
 
Per tant, i d’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars i 
l’article 152 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’empresa Etra Bonal, SA haurà de 
presentar en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la data de recepció 
d’aquest requeriment documentació justificativa diversa perquè l’òrgan de 
contractació pugui determinar si, efectivament, és anormal o desproporcionada i s’ha 
d’excloure del procediment o, del contrari, l’oferta és correcta.   
 



Si transcorregut aquest termini la Mesa de contractació no rep la informació 
justificativa sol·licitada ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es 
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa exclosa del 
procediment.  
 
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini 
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació que, amb l’assessorament tècnic previ 
del servei corresponent, decidirà o bé l’acceptació de l’oferta al considerar acreditada 
la seva viabilitat, o bé el seu rebuig.  
 
Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els 
informes corresponents, estimés que l'oferta econòmica no pot ser complerta com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l'exclourà de la 
classificació i acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més 
avantatjosa, d'acord amb l'ordre que hagin estat classificades. En el supòsit que 
estimés que l'oferta econòmica pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió 
de valors anormals o desproporcionats, serà d’aplicació l’article 95.2 del TRLCSP, i 
s’exigirà una garantia complementària del 5 % sobre l’import d’adjudicació. 
(...) 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú disposa que l’acceptació 
d’informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s’incorporin al text de la 
mateixa. 
 
2. Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 58, 107 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer.  Declarar exclosa de la licitació a l’empresa SECE, SA per no haver presentat la 
documentació requerida dins del termini concedit, en virtut del que disposa l’article 151.2 
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, en relació amb la clàusula 9.4 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la licitació. 
 
Segon. Requerir a l’empresa classificada en segon lloc, Etra Bonal, SA, per tal que 
presenti la documentació justificativa  corresponent perquè en el termini de deu dies 
hàbils es pugui determinar si, efectivament, és anormal o desproporcionada i s’ha 
d’excloure del procediment o, pel contrari, l’oferta és correcte.  
 
Tercer. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa SECE, SA i comunicar la mateixa a l’empresa 
Etra Bonal, SA i Prodaisa, SA. 

 
10. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la realització de l’Aula de 
teatre curs 2016-2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 



 
1. L’Ajuntament de Celrà té interès en contractar un/a professional per tal de dinamitzar el 
servei d’aula de teatre juvenil, que es realitzarà durant el curs escolar 2016-2017, del 6 
d’octubre de 2015 al 25 de maig de 2016, amb la finalitat de proporcionar a l’alumne eines 
per desenvolupar la creativitat, l’empatia, la gestió positiva de conflictes i les relacions 
assertives, a través d’un espai fix i adequat i amb una professional de les arts interpretatives 
i amb experiència en el teatre social. Concretament, el servei s’oferirà els dijous de 18 a 20 
h al Teatre Ateneu de Celrà.  
 
2. En data 5 de juliol de 2016 la tècnica de joventut ha emès un informe sobre la necessitat 
de contractar la Sra. (...), amb DNI (...), per al desenvolupament i dinamització de l’Aula de 
teatre juvenil durant el curs 2016-2017.  
 
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 26 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 a desenvolupar i dinamitzar l’aula de 
teatre durant el curs 2016-2017 a favor de la Sra. (...), amb DNI (...) i domicili al carrer 
Sant Benet, 58, 2n 2a de Banyoles, per un import total de 3.200,00 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 de Joventut 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 
50.3371.22699 “Serveis i activitats joventut”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’any 2016 i la corresponent per a l’exercici 2017.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i comunicar-li que el mateix perfecciona el 
contracte. L’inici de l’execució del contracte tindrà lloc a partir del 6 d’octubre de 2016. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics de la corporació. 

 
 
11. Adjudicació del contracte del servei de menjador de les escoles bressol 
municipals. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2016 es va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació del servei de menjador 



de les escoles bressol municipals. Simultàniament, es va obrir la convocatòria per contractar 
pel procediment negociat sense publicitat (diversos criteris d’adjudicació), mitjançant 
invitacions a un mínim de tres empreses. 

 
2. Es van convidar tres empreses a participar en aquest procediment de contractació, que 
són les següents, Capgir Gestió de Serveis SL, Bo i Sa Servei d’Àpats SL i  Happy Girona SL. 
 
3. D’acord amb la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives particulars, les 
proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament dins el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la recepció de la invitació escrita.  
 
4. El dia 6 de juliol de 2016 (registre d’entrada municipal número 2730), l’empresa Bo i Sa 
Servei d’Àpats SL va presentar la seva oferta. Les empreses Capgir Gestió de Serveis SL i 
Happy Girona SL no van presentar les seves proposicions i, per tant, van ser excloses del 
procediment.  
  
5. El dia 26 de juliol de 2016, i d’acord amb la clàusula 14.2.1 del Plec de clàusules 
administratives particulars, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A, titulat 
Documentació administrativa. Segons la clàusula 11.A del Plec de clàusules, les empreses 
havien d’aportar la declaració responsable conforme compleixen les condicions legalment 
establertes per contractar amb l’Ajuntament, document que substitueix l’aportació inicial de 
la documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar 
amb la corporació, d’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP. 
 
L’empresa Bo i Sa Servei d’Àpats SL va presentar la declaració responsable de manera 
correcta. 
 
6. D’acord amb la clàusula 14.2.2 del Plec de clàusules administratives particulars, en data 
27 de juliol de 2016, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre B, relatiu a la 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.  
 
Un cop revisada aquesta documentació, la valoració de l’empresa va ésser la següent: 

 
proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica: 46 
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Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 
Sol·licitar a l’empresa adjudicatària perquè, en el termini de deu dies hàbils a 
comptar del següent que rebi el requeriment corresponent, faci arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 

 
7. El dia 3 d’agost de 2016, registre de sortida municipal número 1.243, i de conformitat 
amb la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars, es va requerir a 
l’empresa proposada per a ésser adjudicatària que aportés en el termini de deu dies hàbils, 
documentació diversa i el document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 



 
8. El dia 11 d’agost de 2016, registre d'entrada municipal número 3.191, l’empresa Bo i sa, 
servei d’àpats, S.L. presenta la documentació requerida dins del termini establert i acredita 
la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.977,03 euros mitjançant transferència 
bancària efectuada en data 11 d’agost de 2016. Un cop comprovada la documentació es 
constata que manca l’últim rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. En 
data 24 d’agost de 2016, registre de sortida municipal es requereix a l’empresa perquè 
presentés en el termini de tres dies hàbils el rebut i l’empresa presenta la documentació 
requerida el dia 25 d’agost de 2016, registre d’entrada municipal número 3349. 
 
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. 
 
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 15 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 
 
3. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
4. En virtut del que disposa la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer, sobre contractació pública i que deroga la Directiva 2004/18/CE, 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 Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a del TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del 
TRLCSP); el Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica 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 i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus anexos; 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. 

 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

A C O R D 
 

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals de 



Celrà per al curs 2016-2017, a favor de l’empresa Bo i sa, servei d’àpats, S.L., amb domicili 
a la Ctra. de Cartellà, km.0,5 nau F2 de Sant Gregori i CIF (...) per un import de 59.540,76€ 
IVA exclòs (65.494,84€ IVA inclòs), desglossat de la manera següent: 

• Dinars: preu unitari: 3,40€, IVA exclòs 
• Berenars: preu unitari: 0,62€, IVA exclòs 

 
El contracte es regirà, al marge de la normativa de referència, pel Plec de clàusules 
administratives particulars i per la plica presentada per l’empresa adjudicatària, quins 
documents formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon.- Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
76.3233.22799 “Servei menjador EB Trapelles” i 76.3234.22799 “Servei menjador EB 
Gínjols” del pressupost vigent de la Corporació i de la corresponent de l’exercici 
pressupostari 2017. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i comunicar el mateix a l’Àrea de 
Serveis Econòmics. 
 
Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Cinquè.- Citar a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
 
12. Adjudicació del contracte de serveis per a l’execució de disciplines al voltant 
del cos i moviment i disciplines de dansa. Curs 2016-2017.  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de juny de 2016, es va aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació del servei per a 
l’execució de disciplines al voltant del cos i moviment i de disciplines de dansa. 
Simultàniament, es va obrir la convocatòria per contractar pel procediment negociat sense 
publicitat (diversos criteris d’adjudicació), mitjançant invitacions a un mínim de tres 
empreses.  
 
2. Es van convidar tres empreses a participar en aquest procediment de contractació, que 
són les següents: 
 
 

Empresa Data 
sortida 

Registre 
sortida 

Llop Gestió Esportiva SL 19/5/2015 885 
Tic Tac Serveis Educatius SL “ 886 
Sportgest 3000 SL “ 887 

 
 
 
 
 
 
3. D’acord amb la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars, les 
proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la recepció de la invitació escrita, concretament fins al dia 12 de 
juliol de 2016: 
 

• En data 11 de juliol de 2016 (registre d’entrada municipal número 2779) Sportgest 
Associació Esportiva va presentar la seva oferta. 
 

• Les empreses Llop Gestió Esportiva SL i Tic Tac Serveis Educatius SL no van 
 presentar les seves proposicions i, per tant, són excloses del procediment.  
 
4. En data 13 de juliol de 2016, i d’acord amb la clàusula 15.1 del Plec de clàusules 



administratives particulars, es va obrir el sobre A titulat “documentació administrativa”. Un 
cop revisada la documentació del sobre A d’Sportgest Associació Esportiva, es comprova que 
ha presentat de manera correcta la declaració responsable sobre els requisits per contractar 
amb l’Ajuntament (annex 1).    
 
5. En data 14 de juliol de 2016 la mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre B, 
titulat “documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor”. D’acord amb la clàusula 15.2, aquesta documentació es lliura a la Direcció de l’Escola 
de Dansa perquè la valori, de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
6. En data 15 de juliol de 2016 es dóna a conèixer la puntuació obtinguda del sobre B, que 
és la següent: 
 

Empresa Memòria tècnica (de a 10 punts) 
Sportgest Associació Esportiva 7,75 

Tot seguit, es procedeix a l’obertura del sobre C, titulat “proposició econòmica i 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”, es fa 
una lectura de l’oferta econòmica i dels elements de l’oferta quantificables de forma 
automàtica, i són les següents: 
 

Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 14 punts) 

Empresa 
Oferta econòmica  

8 punts 
Realització taller 

6 punts 
TOTAL 

Sportgest Associació Esportiva 52.797,45€ 8 6 14 
 
 
I la puntuació total obtinguda per l’empresa licitadora és la següent:  
 

Empresa 
Memòria 

tècnica 10 
punts 

Oferta 
econòmica  

8 punts 

Realització 
taller 

6 punts 
TOTAL 

Sportgest Associació Esportiva 7,75 8 6 21,75 
 
Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 

Sol·licitar a l’empresa adjudicatària perquè, en el termini de deu dies hàbils a 
comptar del següent que rebi el requeriment corresponent, faci arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 

 
 7. El dia 18 de juliol de 2016 (registre de sortida municipal núm. 1149), i de conformitat 
amb la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars, es va requerir a 
l’empresa proposada per ser adjudicatària que aportés en el termini de deu dies hàbils 
documentació diversa i el document acreditatiu de constitució de la garantia definitiva. 
 
8. El dia 26 de juliol de 2016 (registre d'entrada municipal núm. 3030) Sportgest Associació 
esportiva va presentar la documentació requerida dins del termini establert i va acreditar la 
constitució de la garantia definitiva, per import de 2.639,87 €, mitjançant una transferència 
bancària efectuada el dia 25 de juliol de 2016.  
 
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. A l’apartat quart del mateix precepte, s’estableix que l’adjudicació ha de ser 
motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors.  



 
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 23 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública anant al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 
 
3. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
4. En virtut del que disposa la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer, sobre contractació pública i que deroga la Directiva 2004/18/CE, 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 Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a del TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del 
TRLCSP); el Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica 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 i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus anexos; 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. 
 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte del servei per a l’execució de disciplines al voltant del cos i 
moviment i disciplines de dansa a favor d’Sportgest Associació Esportiva, amb domicili al 
Carrer Güell, 58  Bústia 23 de 17001 Girona i NIF (...) per un import 52.797,45€, IVA exclòs 
(62.625,04€, IVA inclòs).  
 
El contracte inclou les disciplines següents: 

 Disciplines al voltant del cos i el moviment: des del dia 3 d’octubre de 2016 fins al 
dia 20 de juny de 2017, per un import total de 7.059,90 €, que inclou: 

 
o Ioga: 2.999,70€ (99 hores)  
o Pilates: 2.999,70€ (99 hores)  
o Acrobàcia: 1.060,50€ (35 hores)  

 
 Disciplines de dansa: des del dia 19 de setembre de 2016 fins al dia 20 de juny de 

2017, per un import total de 45.737,55€, que inclou: 
 

o Dansa creativa i contemporània: 25.165,20€ (1.252 hores)  



o Dansa clàssica: 13.919,25€ (692,50 hores)  
o Dansa hip-hop: 6.653,10€ (331 hores) 

 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars del referit servei i per la plica presentada per l’empresa 
adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
77.3260.22606 “Activitats escola de dansa” del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i comunicar-ho a l’Àrea de Serveis 
Econòmics. 
 
Cinquè. Citar l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 

 
 
13. Adjudicació del contracte de serveis activitats físicoesportives. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de juliol de 2016, es va aprovar el Plec 
de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació per contractar el servei 
d’activitats físicoesportives. Simultàniament, es va obrir la convocatòria per contractar pel 
procediment obert. L’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i 
d’obertura de la convocatòria de licitació del contracte es va fer públic en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 138, de 8 de juliol de 2016, en el perfil del contractant i en el 
tauler d’anuncis de la corporació. 
 
2. D’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, les 
proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 dies 
naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte. En cas que l’últim dia 
recaigués en dissabte, diumenge o festiu es passaria al primer dia hàbil següent.  Finalitzant 
el termini per presentar ofertes el dia 26 de juliol de 2016. 
 
3. Van presentar les seves ofertes les empreses següents: 
 

Empresa Data registre Número registre 
Diversport SL 26/7/2016 3018 
Safis Sports SL “ 3021 
Sportgest Associació Esportiva “ 3031 
Llop gestió esportiva SL “ 3032 

 
4. En data 27 de juliol de 2016 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A i, un 
cop revisada la documentació dels quatre sobres A, es comprova que les empreses han 
presentat correctament la declaració responsable sobre els requisits per contractar amb 
l’Ajuntament (annex 1).  
 
5. En data 2 d’agost de 2016 es va procedir a l’obertura del sobre B relatiu a la 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. Un 
cop revisada aquesta documentació, la valoració de les empreses és la següent: 

  

 
 
 
 
          



    caràcter social (40 punts)   

 

oferta 
econòmica 

activitats 
addicionals (5 

punts) 

retribucions personal 
activitats 

físicoesportives 
generalistes i gent gran 

retribucions personal 
activitats 

fisicoesportives 
específiques 

TOTAL 

 

dia 
mundial 

activ. física 
festa de 
l'esport 

13,00€/
hora  

14,70€/
hora 

15,50€/
hora 

15,50€/
hora 

18,00€/
hora 

20,50€/
hora 

 

5 punts 
i esport  

2,5 punts 
2,5 

punts 5 punts 
10 

punts 
20 

punts 5 punts 
10 

punts 
20 

punts 

50 
PUNTS 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
C

IÓ
 

38.812,52€ 
DIVERSPORT 

5 
0 0     20     20 45 3 

41.584,14€ 
SAFIS 

4,77 
2,5 2,5   10       20 39,77 4 

39.454,38€ 
SPORGEST 

5 
2,5 2,5     20     20 50 2 

39.297,01€ 
LLOP GESTIÓ 

5 
2,5 2,5     20     20 50 1 

D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i donat que hi ha un empat de 
puntuació, es proposa l'adjudicació del contracte al licitador que ha presentat l'oferta més 
baixa. 
 
Sobre la base dels resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar: 
 

Sol·licitar a l’empresa adjudicatària perquè, en el termini de deu dies hàbils a 
comptar del següent que rebi el requeriment corresponent, faci arribar a 
l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest 
contracte. 

 
6. El dia 3 d’agost de 2016 (registre de sortida municipal núm. 1251), i de conformitat amb 
la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars, es va requerir a l’empresa 
proposada per ser adjudicatària que aportés en el termini de deu dies hàbils documentació 
diversa i el document acreditatiu de constitució de la garantia definitiva. 
 
7. El dia 11 d’agost de 2016 (registre d'entrada municipal núm. 3194) l’empresa Llop gestió 
esportiva, S.L. va presentar diversa documentació dins del termini establert i va acreditar la 
constitució de la garantia definitiva, per import de 1.964,85€, mitjançant una transferència 
bancària efectuada el dia 10 d’agost de 2016. 
 
8. Un cop revisada la documentació presentada per l’empresa, es detecten algunes 
mancances i en data 30 d’agost de 2016, registre de sortida municipal 1.335, se li tramet un 
requeriment per a què presenti la documentació pendent en el termini de tres dies hàbils. I 
en data 1 de setembre de 2016, registre d’entrada municipal 3414, Llop gestió esportiva 
presenta la documentació requerida. 
 
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. A 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. El contracte es formalitzarà en un termini màxim de 5 dies a comptar des de l’endemà de 
la notificació de l’adjudicació, en virtut del que disposa l’article 8.i) del Decret llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i en la forma prevista en 
l’article 151.4 del TRLCSP. 
 



Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública anant al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 
 
3. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
4. En virtut del que disposa la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer, sobre contractació pública i que deroga la Directiva 2004/18/CE, 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 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació 
pública, 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 Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP): art. 25.1 
paràgraf 1r (DT 4a del TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP); el Reial decret 
300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica 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 i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus anexos; 
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. 
 
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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte del servei d’activitats físicoesportives per als cursos 2016-
2017 i 2017-2018 a favor de l’empresa Llop gestió esportiva, S.L., amb domicili al Carrer 
Constitució, 2, 3r-3a de Sant Just Desvern (Barcelona) i NIF (...) per un import de 
39.297,01€, IVA exclòs (47.549,38€, IVA inclòs).  
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars del referit servei i per la plica presentada per l’empresa 
adjudicatària, quins documents formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
40.3410.22606 “Activitats esports” del pressupost vigent de la corporació i de les aplicacions 
pressupostàries que corresponguin dels exercicis 2017 i 2018. 
 
Tercer. Publicar mitjançant un anunci l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant. 
 
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i comunicar-ho a l’Àrea de Serveis 
Econòmics. 
 
Sisè. Citar l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se l’indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 



14. Aprovació de la pròrroga per al curs 2016-2017 del contracte del servei 
d’activitats culturals consistent en l’execució de diferents programes. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de data 20 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va adjudicar el 
contracte del servei d’activitats culturals consistent en l’execució de diferents programes 
corresponents als cursos des del 2011-2012 fins al 2014-2015 als licitadors següents, previ 
procediment obert:  

• Tapís: Marta Rovira 
• Dibuix i pintura: Joan Colomer 
• Ceràmica: Montse Seró 
• Escultura: Núria Fernàndez 
• Restauració de mobles: Rosa Ríos 
• Fotografia: Click Art Foto S.L. 

 
Per acord de la Junta de Govern Local, del dia 17 d’abril de 2012, es va resoldre el contracte 
administratiu del servei d’activitats culturals des del curs 2011-2012 fins al curs 2014-2015 
formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i l’empresa Click Art Foto S.L., amb efectes a partir 
del dia 1 d’abril de 2012, pel curs de fotografia. 
 
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'octubre de 2012, es va adjudicar 
el contracte del servei de fotografia dins les activitats culturals, des del curs 2012-2013 fins 
al curs 2014-2015 a favor de l'empresa Iconna Comunicació Audiovisual, S.L., previ 
procediment obert. 
 
3. Per acord de Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2015 es va prorrogar el 
contracte del servei d’activitats culturals consistent en l’execució de diferents programes, per 
al curs escolar 2015-2016, a favor dels professionals següents: 

• Tapís: Marta Rovira 
• Dibuix i pintura: Joan Colomer 
• Ceràmica: Montse Seró 
• Escultura: Núria Fernàndez 
• Restauració de mobles: Rosa Ríos 
• Fotografia: Iconna Comunicació Audiovisual, S.L. 

 
4. En data 31 d’agost de 2016, registre d’entrada municipal 3.397, la Sra. (...) ha renunciat 
a realitzar la disciplina de Tapís per al curs 2016-2017.  
 
5. En data 31 d’agost de 2016 ha emès informe la tècnica de cultura proposant la pròrroga 
dels contractes per als programes següents: 

• Dibuix i pintura: Joan Colomer 
• Ceràmica: Montse Seró 
• Escultura: Núria Fernàndez 
• Restauració de mobles: Rosa Ríos 
• Fotografia: Iconna Comunicació Audiovisual, S.L. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte del servei d'activitats culturals des del curs 2011-2012 fins al curs 2014-2015 
estableix que «La duració del contracte es fixa en quatre anys, coincidents amb el curs 
escolar. El contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts abans de la finalització 
del contracte, sempre que la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui 
excedir de sis anys.» 

 
2. La clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte del servei de fotografia dins de les activitats culturals des del curs 2012-2013 fins 
al curs 2014-2015 estableix que «La duració del contracte es fixa en tres anys, coincidents 



amb el curs escolar. El contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts abans de la 
finalització del contracte, sempre que la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, 
pugui excedir de cinc anys.» 
 
3. Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria primera 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 en relació amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic i articles 258 i 259 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. 
 
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. Prorrogar el contracte del servei d’activitats culturals consistent en l’execució de 
diferents programes, per al curs escolar 2016-2017, a favor dels professionals següents: 

• Dibuix i pintura: Joan Colomer 
• Ceràmica: Montse Seró 
• Escultura: Núria Fernàndez 
• Restauració de mobles: Rosa Ríos 
• Fotografia: Iconna Comunicació Audiovisual, S.L. 

 
De conformitat amb la clàusula sisena, l’execució d’aquestes activitats queda condicionada a 
la inscripció mínima d’alumnes que es determini per a cada activitat i curs. 
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3341.22799 
‘escola d'art’ del pressupost vigent de la corporació i de l’aplicació pressupostària que 
correspongui de l’exercici 2017. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.  
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 
 
15. Contracte menor de serveis per a l’execució del projecte d'excavació i 
consolidació del Castell de Mabarrera - fase 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de la Corporació continuar amb la restauració del Castell de Mabarrera 
(Palagret) del municipi, consistent en la realització i execució del projecte d’excavació i 
consolidació del Castell de Mabarrera, en els termes que consta en el projecte, fase 2016, 
redactat per l’arquitecte Lluís Bayona Prats i l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Galià Arpa del Servei 
de Monuments de la Diputació de Girona.    
 
2. L’empresa Norfeu arqueologia, Art i Patrimoni SC ha presentat un pressupost per a la 
realització i execució del projecte d’excavació i consolidació del Castell de Mabarrera fase 
2016, redactat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona. Aquest pressupost inclou 
les tasques d’intervenció arqueològica, consolidació d’estructures, retirada de runes i 
coordinació i redacció del Pla de Seguretat, amb un cost total de 17.709,56€, IVA exclòs 
(21.428,57€ IVA inclòs). 
 
3. L’empresa Norfeu arqueologia, Art i Patrimoni SC té capacitat suficient per dur a terme la 
intervenció arqueològica, i ha dirigit les diferents campanyes arqueològiques realitzades fins 



al moment al castell de Palagret  
 
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 l’objecte. 
 
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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per a la realització i execució del projecte 
d’excavació i consolidació del Castell de Mabarrera, fase 2016, a favor de l’empresa NORFEU 
ARQUEOLOGIA, ART I PATRIMONI SC, amb NIF (...) i amb domicili al carrer Major 20, 17134 
La Tallada d’Empordà, per un import de 17.709,56€, IVA exclòs (21.428,57€ IVA inclòs), de 
conformitat amb la proposta econòmica presentada per l’adjudicatari.  
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30.3360.68200 
“rehabilitació patrimoni cultural” del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
16. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per actuacions en matèria de 
prevenció d’incendis als camins rurals. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC 
núm. 6918, de 22.07.2015), va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal 
sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i va 
convocar per l’any 2015, mitjançant la Resolució ARP/2207/2015, de 28 de setembre (DOGC 
núm. 6972, de 8.10.2015), i d’acord a aquestes bases, els ajuts per a la prevenció d’incendis 
forestals i restauració del potencial forestal especificades en el annex 5 de les bases.   
 
2.- La Directora General dels Forests, mitjançant resolució de 9 de juny de 2016, va atorgar 
a l’Ajuntament de Celrà un ajut per actuacions incloses en l’annex 5 d’Infraestructures en la 
Prevenció d’Incendis Forestals, per un import de 23.098,90 euros per a la realització 
d’actuacions de millora de 3 vials del municipi aptes per a vehicles d’extinció d’incendis 
(camí de les Planes, camí dels Àngels, camí de Sant Miquel per la Creu Palomera) i per la 
pavimentació de 185 metres del camí de les Planes. 
 
3.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar aquestes actuacions.  
 
4.- Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
 



EMPRESA Arranjament camins Pavimentació TOTAL (sense IVA) 

AMSA 12.684,00 € 14.601,13 € 27.285,13 € 

Germans Cañet Xirgu, SL 6.794,00 € 17.482,50 € 24.276,50 € 

Salvador Serra, SA 6.114,69 € 13.856,50 € 19.971,19 € 

 
5.- En data 30 d’agost de 2016, emet informe la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament 
proposant l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de Salvador Serra SA, per ser la 
proposta econòmicament més avantatjosa per a la corporació. 
 
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 realització d’actuacions de millora de 
3 vials del municipi aptes per a vehicles d’extinció d’incendis i per la pavimentació de 185 
metres d’uns d’aquests vials, a favor de Salvador Serra SA, amb CIF núm. (...), amb domicili 
a la Ctra. de Pujals s/n, 17834 Porqueres (Girona), per un import de 19.971,19 euros (IVA 
Exclòs), 24.165,14 euros (IVA Inclòs). 
 
Segon.- Els treballs adjudicats han de finalitzar abans del dia 23 de setembre de 2016, data 
subjecta a la justificació de la subvenció concedida. En cas de què es concedís la pròrroga de 
justificació de la subvenció sol·licitada aquest termini es podria ampliar.   
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries números 
80.1532.2100 “Conservació vies públiques” i 21.1531.61900 “Millores urbanes” del 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2016. 
 
Quart.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè.- Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
17. Adjudicació contracte menor d’obres per millores estructurals a la instal·lació 
d’ACS de l’Escola de Dansa. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 



1. Per decret de la Presidència de DIPSALUT de data 18 d’agost de 2016 es concedeix una 
subvenció per import de 29.889,44 Euros per a finançar el 100% del cost de l’actuació 
consistent en realitzar millores estructurals en la instal·lació d’aigua calenta sanitària de 
l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, de conformitat amb la  memòria anomenada ‘Millores 
estructurals a la instal·lació d’ACS de l’Escola de Dansa’ per a la prevenció de la legionel·la, 
redactada per l’enginyer Jordi Güell, per un import de 22.772,78 euros IVA exclòs, la qual ha 
estat supervisada per DIPSALUT i aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia. 
 
2.  S’ha sol·licitat oferta econòmica a tres empreses: Francesc Instal·lacions, Instal·lacions 
Celrà i  Santi Instal·lacions i reparacions.  
D’aquestes tres empreses Instal·lacions Celrà no ha presentat oferta, i Francesc 
instal·lacions ha presentat una oferta per un import superior al previst en la memòria, per 
tant és exclosa del procediment.  
 
Santi Instal·lacions i Reparacions (S.P.E.) ha presentat oferta econòmica per un import de 
22.772,78 euros IVA exclòs.  

 
3. En data 25 d’agost de 2016, emet informe l’enginyer Jordi Güell proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor de Santi Instal·lacions i Reparacions (Santiago 
Palomeras Espuña) per ser la proposta econòmicament més avantatjosa per a la corporació i 
l’única que s’ajustava a l’import previst en la memòria per a la realització d’aquestes 
millores. 

 
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. 
 
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 Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent   
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per Millores estructurals a la instal·lació d’ACS 
de l’Escola de Dansa, a favor de l’empresa Santi Instal·lacions i Reparacions (S.P.E.) amb NIF 
núm. (...), domiciliada al carrer Joan Fuster, 32 de 17840 Sarrià de Ter, per un import de 
22.772,78 euros, IVA Exclòs (27.555,06 euros, IVA inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 77.3260.62700 
‘Inversions escola municipal de dansa’ 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 aquesta resolució a l’adjudicatari, i comunicar-li que aquesta resolució 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 

 
 



18. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la instal·lació de parquet 
laminat a l’escola bressol Gínjols. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà instal·lar parquet laminat a l’escola bressol Gínjols 
de Celrà. 
 
2. Han presentat la seva oferta econòmica: 

• ABBAB A.B.B., per un import de 10.750,00 euros IVA exclòs 
• De fusta, fusteria, manteniments i reparacions, per un import de 14.182,00 euros IVA 

exclòs 
 
3. En data 25 d’agost de 2016, emet informe l’arquitecte de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de ABBAB A.B.B., per ser l’oferta més 
avantatjosa per a la Corporació. 
 
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 instal·lació de parquet laminat a 
l’escola bressol Gínjols de Celrà, a favor de ABBAB A.B.B., amb NIF núm. (...), amb domicili 
a la Plaça Joaquim Camps i Arboix, 1, 4t-2a 17003 Girona, per un import de 10.750,00 euros 
(IVA Exclòs), 13.007,50 euros (IVA Inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 76.9330.62200 
‘Adequació equipaments ensenyament’ 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, pels serveis efectivament prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
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. 

 
 
19. Adjudicació d’un contracte menor d’obres pel reforç de la  barana perimetral 
al camp de futbol. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 



1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà reforçar la barana perimetral del camp de futbol 
municipal de Celrà existent actualment. 
 
2. Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

Forja i serralleria J.V. 11.130,00€ 13.467,30€ 
Serralleria J.A.C. 11.100,00€ 13.431,00€ 

 
3. En data 24 d’agost de 2016, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de Serralleria Josep Aguirre Carlos, per ser 
la proposta econòmicament més avantatjosa per a la corporació. 
 
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 instal·lació d’un reforç de la barana 
perimetral del camp de futbol municipal de Celrà, a favor de Serralleria JA.C., amb NIF núm. 
(...), amb domicili al C/Canigó, 11, 17460 Celrà (Girona), per un import de 11.100,00 euros 
(IVA Exclòs), 13.431,00 euros (IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 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 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. 

 
 
20. Adjudicació d’un contracte menor d’obres per la instal·lació d’una porta 
automàtica d’accés al pavelló poliesportiu municipal.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà instal·lar una porta automàtica al pavelló 
poliesportiu municipal de Celrà. 
 
2. En data 25 d’agost de 2016, emet informe l’arquitecta de l’Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de Metàl·lics Cabratosa, S.L. (Cabratosa 



industrial S.L.U.), per ser el pressupost que s’ajusta al model que es demana. 
 
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 instal·lació d’una porta automàtica al 
pavelló municipal de Celrà, a favor de Cabratosa industrial S.L.U., amb NIF núm. (...), amb 
domicili al C/Can Pau Birol, 42, 17005 Girona, per un import de 5.353,37 euros (IVA Exclòs), 
6.477,58 euros (IVA Inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 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 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. 

 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 
21. Atorgament d’una subvenció per a la rehabilitació d’una façana al casc antic 
de Celrà.  

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 13 d’octubre de 2015, el Ple va aprovar les bases reguladores per concedir ajuts per 

rehabilitar façanes del nucli antic de Celrà, acord que va ser exposat al públic mitjançant un 
anunci al BOP de Girona número 205, de 23 d’octubre de 2015, al DOGC número 6983, de 
26 d’octubre de 2014, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació. En data 27 de 
novembre de 2015 es va publicar al BOP de Girona l’aprovació definitiva de les bases no 
havent-se presentat cap al·legació. 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds era de dos mesos des de la publicació íntegra 
de les bases en el BOP, un cop aprovades definitivament, per tant, va finalitzar el 27 de 
gener de 2016. 

 
2. En data 17 de desembre de 2015, registre d’entrada municipal núm. 4.567, la Sra. (...) va 

sol·licitar una subvenció per pintar façana a l’habitatge situat a la Plaça de l’Esglèsia núm. 3 
de Celrà.  

 



3. En data 2 de maig de 2016, amb registre municipal d’entrada núm. 1.774, la Sra. (...) 
presenta factura de l’obra realitzada i justificant del pagament de la mateixa. 

 
4. L’arquitecta municipal informa favorablement a l’acabament de les obres amb una valoració 

de l’import a subvencionar de 642,82 euros. I amb posterioritat es reuneix la comissió 
tècnica de valoració, la qual proposa atorgar un ajut de 642,82 euros a favor de la Sra. (...). 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De  conformitat amb l’article 8.4 de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a la 

rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà per al 2015, l’Ajuntament de Celrà, d’acord 
amb al proposta emesa per la comissió tècnica de valoració, adoptarà un acord per Junta de 
Govern Local i ho notificarà oportunament als interessats. 

 
2. L’article 14 de les bases disposa que les ajudes s’abonaran un cop s’hagi justificat 

l’acabament de les obres amb la visita dels tècnics municipals, que emetran un informe al 
respecte.  Visita que ja s’ha efectuat així com també s’ha emès el corresponent informe, 
essent aquest favorable. 

 
3. De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases aprovades pel Ple de la 
Corporació, en sessió del dia 13 d’octubre de 2015. 

 
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.   

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

ACORD 
 
Primer.- Concedir una subvenció per un import de 642,82 euros a favor de la Sra. (...) amb 
DNI núm. (...), amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça de l’Esglèsia núm. 3 de Celrà, a 
fi de sufragar la despesa derivada de les obres de rehabilitació de la façana de l’habitatge situat 
a la Plaça de l’Esglèsia número 3 situada al nucli antic de Celrà 
 
Segon.- Ordenar el pagament de 642,82 euros a favor del la Sra. (...), atès que han justificat 
degudament l’obra executada, d’acord amb l’article 14 de es bases reguladores per a 
l’atorgament  d’ajuts per a la rehabilitació de façanes al nucli antic de Celrà per a 2012.  
 
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 
1. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les 

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

2. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre d’elles, davant 
l’Ajuntament de Celrà i de la Seguretat Social. 

 
3. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del moment del 

pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament en 



els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 

Quart.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 21 1522 78000 
“subvencions rehabilitació façanes” del pressupost de la corporació. 

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

 
 
22. Atorgament d’una subvenció a favor de l’AMIPA Gínjols per l’organització de 
la festa de final de curs 2015-2026. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Com cada any, les AMIPA de les escoles bressol municipals Trapelles i Gínjols organitzen la 
Festa de Fi de Curs amb jocs i activitats per infants i famílies. 
 
Enguany, l’AMIPA Gínjols conjuntament amb l’equip d’escola, ha organitzat una festa que es 
va realitzar en data 30 de juny de 2016. 
 
2. En data 28 de juliol de 2016, registre municipal d’entrada 3047, l’AMIPA Gínjols ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per sufragar la despesa derivada del lloguer d’un 
inflable i la compra de berenar per infants i famílies i material per a la festa com pilotes i 
piscines d’aigua. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud s’adjunta un certificat de la secretària de l’entitat acreditatiu 
conforme la subvenció que es demana a l’ajuntament es destinarà a sufragar aquesta 
despesa i conforme l’AMIPA no ha rebut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat. 
 
També adjunten una factura a nom de l’AMIPA Gínjols en concepte del lloguer  de l’inflable 
per import de 181,50 euros i tiquets justificatius per imports de 45,38 euros i 57,32 euros, 
corresponents a la compra de berenar i material infantil per la festa d’aigua. 
 
3. En data 16 d’agost de 2016, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió de 
subvenció per import de 250 euros a favor de l’AMIPA de l’escola Bressol Gínjols de Celrà, 
per tal de sufragar part de la despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 
2015-2016, concretament, pel lloguer d’un inflable i la compra de berenar per tothom i 
materials infantils per la festa d’aigua. 
  
4. Ha emès informe la Secretària de la corporació, en data 29 d’agost, el qual consta en 
l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 



341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
250 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols amb NIF (...) i amb 
domicili, a efectes de notificacions, al C/Canigó, núm. 5, de Celrà, a fi de sufragar part de la 
despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 2015-2016. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3234 48000 
“Aportació AMIPA EB Gínjols” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2016. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el 
supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
 
23. Aprovació del document de suport a favor de l’Ajuntament de Girona per a les 
operacions de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 
Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el 
seu entorn territorial. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Ajuntament de Girona ha concorregut a la convocatòria del procés de selecció i de 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, 
universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria regulada per 
l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització i 
competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT), per a la 
realització del projecte Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta 
de Girona i el seu entorn territorial, iniciativa dels Ajuntaments de Celrà i Girona. En cas de 
ser seleccionat el projecte presentat, l’Ajuntament de Celrà tindrà la qualitat d’entitat 
participant no beneficiària del PECT. 
 
La base 10 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIC3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i s’obre 
la convocatòria, de la Generalitat de Catalunya estableix l’adjunció d’una carta de compromís 
de participació signada pels membres del PECT amb delegació explícita de representació en 
l’entitat local que actuarà com a entitat representant. 
 
És per la qual cosa que és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar la carta de compromís 
com a entitat participant no beneficiària, en relació al projecte esmentat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 
2013, estableix les disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament 
regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i les disposicions generals 
relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de 



cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del 
Consell.   
 
2. El Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 
2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional estableix les disposicions 
específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 1080/2006.   
 
3. El Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 ha estat aprovat d'acord amb la 
Decisió de la Comissió Europea C(2015)894 de 12 de febrer de 2015.   
 
4. La convocatòria regida per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) emmarcats en la RIC3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i 
s’obre la convocatòria, de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de Projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en l'àmbit local dins el Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix les bases per a la selecció dels projectes.  
 
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. Aprovar la carta de compromís com a entitat participant no beneficiària per al 
projecte Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el 
seu entorn territorial, que s’adjunta com a annex al present acord, i mitjançant la qual se li 
dóna suport institucional. 
 
Segon. Trametre la carta de compromís a l’Ajuntament de Girona. 

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
24. Aprovació de diversos preus públics per activitats i cursos organitzats per 
diverses àrees de l’Ajuntament de Celrà. 

  
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà l’aprovació d’uns preus públics no previstos en les 
ordenances reguladores de preus públics de l’Ajuntament de Celrà per el curs 2016-2017: 
 

 
Curs Dates Preu Públic   
ESPORTS       
Assegurança  oct16-juny17 10,00€/curs 16-17 
CULTURA      
Scrapbooking + material oct16-des-16 56,00€/curs 
Monogràfic del pessebre nov. 2016 60,00€/curs 
Monogràfic Rakú març-17 85,00€/curs 

Bonus restauració mobles fins a 10 
hores 

oct16-juny17 50,00€/u 



Bonus restauració mobles a partir de 
10,01 hores 

oct16-juny17 5,00€/h 

Cistelleria + material oct16-juny17 103,00€/trim 
Aula teatre per a joves oct16-juny17 69,00€/trim 
Interpretació teatral gen-març 17 90,00€/curs 
Clown gen-març 17 90,00€/curs 
Del text a l'escena abril-juny17 90,00€/curs 
PROMOCIÓ ECONÒMICA      
Creative Thinking English oct 16- juny 2017 20,00€/trim 
Carretó elevador oct 16- juny 2017 25,00€/curs 

 
De conformitat amb els informes emesos per l’àrea de Cultura de data 18 de juliol de 2016, 
el de promoció econòmica de data 26 de juliol de 2016 i les propostes de la regidoria 
d’hisenda de dates 27 de juliol de 2016 i de 4 d’agost de 2016, que consten a l’expedient, 
aquests preus estaran publicitats en diferents suports de difusió i s’ha aplicat la fórmula 
corresponent per a determinar el preu públic a aprovar.  
 
Ha emès informe l’interventor municipal en data 13 de juliol de 2016 pel què fa als cursos de 
cultura i en data 9 d’agost de 2016 pel què fa a la resta de preus públics. 
 
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 a 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, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D  

 
Primer.- Aprovar els següents preus públics per al curs 2016-2017: 
 
Curs Dates Preu Públic   
ESPORTS       
Assegurança  oct16-juny17 10,00 €/curs 16-17 
CULTURA       
Scrapbooking + material oct16-des-16 56,00 €/curs 



Monogràfic del pessebre nov. 2016 60,00 €/curs 
Monogràfic Rakú març-17 85,00 €/curs 

Bonus restauració mobles fins 
a 10 hores 

oct16-juny17 50,00 €/u 

Bonus restauració mobles a 
partir de 10,01 hores 

oct16-juny17 5,00 €/h 

Cistelleria + material oct16-juny17 103,00 €/trim 
Aula teatre per a joves oct16-juny17 69,00 €/trim 
Interpretació teatral gen-març 17 90,00 €/curs 
Clown gen-març 17 90,00 €/curs 
Del text a l'escena abril-juny17 90,00 €/curs 
PROMOCIÓ ECONÒMICA       
Creative Thinking English oct 16- juny 2017 20,00 €/trim 
Carretó elevador oct 16- juny 2017 25,00 €/curs 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
 
25. Aprovació del padró de la taxa per a la prestació de serveis d’escola bressol, 
curs 2016-2017. 

 
D’acord amb les inscripcions a les escoles bressol municipal per el curs 2016-17 i atès que 
procedeix aprovar el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 
d’acord amb l’annex de subjectes Passius i quotes tributàries que consta a l’expedient, 
tramès per serveis econòmics de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals 
 
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 loca aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol pel curs 2016-2017, d’acord amb la documentació que obra a l’expedient i pels 
imports que tot seguit es detallen: 

 
 Padró de setembre 2016: 

 Quota i assegurança de 14.344,00€ i integrat per 88 rebuts 
 

 Padró mensual d’octubre 2016  fins al juny 2017: 
 Quota  de 13.200,00€/mes (118.800,00€ d’octubre16 a juny17) i integrat 
per 88 rebuts  

 
Segon.- Sotmetre a un període d’informació pública d’un mes a partir de la publicació de 
l’edicte en el BOP de Girona i en el taulell d’edictes de la Corporació, perquè qualsevol 
interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si s’escau, les reclamacions que es 
considerin oportunes. Si durant aquest període de temps no han estat presentades 
reclamacions, el padró s’entendrà definitivament aprovat. 

 



EN MATÈRIA DE CONVENIS 
 
26. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i 
Càritas Diocesana de Girona dins l’àmbit d’inserció sociolaboral.  
 

Amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de persones de col·lectius vulnerables amb 
dificultats per inserir-se al mercat laboral, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un 
conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona. 
 
Càritas Diocesana de Girona és una institució sense afany de lucre que treballa per al foment 
de la solidaritat ciutadana per tal de procurar l’eradicació de tota forma de pobresa, 
marginació o exclusió, mitjançant programes de sensibilització, d’assistència i de promoció 
social.  
 
L’Empresa d’Inserció Economia Solidària, S.L.U. (ECOSOL S.L.U.) és una iniciativa 
socioempresarial depenent de Càritas Diocesana de Girona que dóna resposta 
individualitzada a persones en risc d’exclusió social, tot oferint un espai de formació i treball 
durant un temps. 
 
És voluntat de l'Ajuntament de Celrà i de Càritas Diocesana de Girona formalitzar un conveni 
que prevegi aquesta col·laboració en l’àmbit sociolaboral. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent          

 
 ACORD 

 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i Càritas Diocesana 
de Girona en l’àmbit sociolaboral, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure el conveni i tots els documents necessaris per fer 
efectiu aquest acord, de conformitat amb l’article 21.1.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. 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. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a Càritas Diocesana de Girona. 

 
 
27. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
28. Comunicacions i informacions. 
 
L’Alcalde informa dels diferents assumptes inclosos en l’ordre del dia que es debatran en el 
proper Ple ordinari municipal, que se celebrarà el dia 13 de setembre de 2016. 
 
29. Precs i preguntes. 
 
No s’escau.  
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:20 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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