
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 11/2017 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19.30 hores a 20.20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 6 de juny de 2017 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 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'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 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Mercè Amich Vidal i Sònia Fortià Martí, regidores 
delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del 
dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
16 de maig de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 16 de 
maig de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia 350/17, de data 29 de maig, pel qual s’atorga 
llicència d’obres de caràcter provisional per instal·lació de carpa desmuntable. 
 

1. Per Decret d’Alcaldia número 350/2017, de data 29 de maig de 2017, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D' ALCALDIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
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1. En data 2 de juliol de 2010,  mitjançant Decret d’Alcaldia 365/2010, s’atorga 
llicència d’obres de caràcter provisional sol·licitada per a l’emmagatzematge i 
dipòsit de mercaderies (àrids, sorres, materials ceràmics i prefabricats de 
formigó) a la finca situada al carrer Cabanya, situada al polígon 1 parcel·la 
301 del la de Celrà, comprensiva de les finques registrals números 2810, 
2847, 2850, 2138 i 2848 del Registre de la Propietat número 3 de Girona, en 
una finca classificada de sòl urbanitzable no delimitat estant afectada a 
l’extrem sud per sistema viari, amb l’informe favorable de la Comissió terri-
torial d’Urbanisme de Girona. 

 
2. En data 23 de juny de 2016, registre d’entrada municipal núm. 2.578, el Sr. 

.............., en representació de l’empresa Enric Ferrer i Fill SA, sol·licita auto-
rització per a la instal·lació d’una carpa desmuntable a la finca número 301 
del polígon 1 de Celrà. 
 

3. En data 24 d’agost de 2016, registre de sortida municipal núm. 1.310, es 
sol·licita informe preceptiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme sobre els as-
pectes de la legalitat dels usos i les obres provisionals sol·licitats. 

 
4. En data 25 d’agost de 2016, registre d’entrada municipal núm. 3.351, la 

Comissió Territorial d’Urbanisme requereix a l’Ajuntament de Celrà la presen-
tació de la documentació complementària següent: 

- Obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, 
amb indicació del pressupost de valoració. 
- Indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses 
les obres de connexió corresponents. 
- Informe tècnic municipal sobre l’adequació del projecte al planejament 
municipal. 

 
I en data 20 de setembre de 2016, registre de sortida municipal núm. 1.444, 
es requereix a l’interessat aquesta documentació. 
 

5. En data 7 d’octubre de 2016, registre d’entrada municipal 3.949, el Sr. 
................... presenta la documentació requerida. I en data 13 d’octubre de 
2016, registre de sortida municipal 1.593, es tramet la documentació al De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

6. En data 20 de desembre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 5.152, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ens 
fa tramesa de  l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme en virtut del 
qual s’emet informe favorable sobre la sol·licitud per a la instal·lació d’una 
carpa desmuntable. 

 
7. En data 31 de gener de 2017, registre municipal de sortida núm. 137, es re-

quereix a l’empresa ENRIC FERRER I FILL SA, documentació complementària 
per a continuar amb el procediment. I en data 13 de febrer de 2017, registre 
d’entrada municipal núm. 647, el Sr. ................., en representació de 
l’empresa Enric Ferrer i Fill SA, presenta la documentació requerida. 

 
8. En data 24 de Febrer de 2017, l' arquitecte municipal emet informe favorable 

per a la instal·lació d’una carpa desmuntable de caràcter provisional a la par-
cel·la núm. 301 del polígon 1 de Celrà. 
 

9. Mitjançant Decret d’Alcaldia 242/2017, es va resoldre sotmetre a informació 
pública la present sol·licitud, juntament amb els documents que integren la 
mateixa, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOP núm. 73 de 13 d’abril de 2017) i al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler (de 13 d’abril al 16 de maig de 2017), perquè durant 
el citat període es poguessin formular al·legacions i reclamacions per totes 
les persones interessades. 
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10. Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni re-
clamacions. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Actualment, la finca es destina a emmagatzematge de material de la construcció. 
Disposa d'un tancat metàl·lic, esta condicionada amb un paviment de formigó i a la 
banda nord-est hi ha ubicada una bascula.  

 
L'objecte d'aquesta sol· licitud és la instal·lació d'una carpa desmuntable amb 
coberta a dues aigües de lona de PVC i estructura amb perfils d'alumini, de 15 m de 
llum, 35 m de llargària i una altura lliure de 4 m. La instal·lació pretén donar solució 
al problema de malmesa de gran part del material emmagatzemat a la finca, ateses 
les incidències del temps.  

 
La carpa desmuntable permetrà l'emmagatzematge a aixopluc del material més 
sensible, amb moltes més possibilitats de mantenint-los amb unes bones condicions 
de conservació.  

 
Segons la documentació aportada, el cost real segons factura presentada per 
l’empresa Enric Ferrer i Fill SA, per al muntatge de la carpa de 15x35 m amb potes 
de 4 m i lona a la coberta és de 10.000 € IVA Inclòs (8.264,46 € IVA Exclòs). I el 
pressupost aproximat per el desmuntatge i retirada de la carpa és de 800 €. No es 
contemplen treballs de reposició ja que no s'altera l'estat actual de la parcel·la.  

 
La instal·lació de la carpa no modifica l'estat actual de la finca, ja que s'ancorarà al 
terra de formigó existent  
 
L'article 53.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, estableix que "en els terrenys compresos en sectors de planejament urba-
nístic derivat o en polígons d'actuació urbanística i, fora d'aquests àmbits, en els ter-
renys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar obres de caràcter provisi-
onal que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial o pel planeja-
ment territorial o urbanístic, mentre no s'hi hagi iniciat el procediment de repar-
cel·lació, d'ocupació directa o d'expropiació corresponent per a l'execució de l'actua-
ció urbanística que els afecta".  
 
Els terrenys afectats per la sol· licitud tenen la classificació de sòl urbanitzable no 
programat sector 1 residencial terciari i sòl urbà, així mateix part dels terrenys estan 
afectats pel sistema viari, concretament el carrer de la Cabanya.  
 
L'article 53.2 estableix que "els usos provisionals autoritzats han de cessar i les 
obres provisionals autoritzades s'han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi 
l'administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en 
l'acord d'autorització, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre in-
demnització". En aquest sentit, l'expedient conté l'escrit del promotor, de data 22 de 
juny de 2016, on declara acceptar els esmentats compromisos.  
 
L'article 53.3 disposa que, entre d'altres usos, "es poden autoritzar com a usos pro-
visionals l'emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mo-
bles".  
 
L'article 53.5 disposa que "només es poden autoritzar com a obres provisionals les 
vinculades als usos provisionals a que fa referencia l’apartat 3 i els vinculades a acti-
vitats econòmiques preexistents. Aquestes obres han d'ésser les mínimes necessàri-
es per a desenvolupar l'ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene es-
tablertes per la legislació sectorial, i han d'ésser fàcilment desmuntables i trasllada-
bles". A tal efecte, el punt 1.5 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL'LACIÓ, estableix que l'es-
tructura principal es pot desmuntar es compon per set pòrtics formats per perfils d'a-
lumini 214x114 com a element estructural, amb reforços d'alumini d'alta resistència.  
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Analitzada la documentació aportada, i atenent que l’ús proposat no és prohibit pel 
planejament d'aplicació, que la legislació aplicable admet l'ús provisional en el sòl 
proposat afectat de sistema. 
 
L’article 67, del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament so-
bre protecció de la legalitat urbanística estableix que les sol·licituds de les llicències 
urbanístiques d’usos i obres provisionals s’han de sotmetre a informació pública du-
rant el termini de vint dies. 
 
Per tot l’exposat; 

HE RESOLT 
 
Primer.- Atorgar a l’empresa ENRIC FERRER I FILL SA amb CIF núm. ……………… 
llicència d’obres de caràcter provisional sol·licitada per a la INSTAL·LACIÓ D’UNA 
CARPA DESMUNTABLE a la parcel·la núm. 301 del polígon 1 de Celrà, comprensiva 
de les finques registrals números 2810, 2847, 2850, 2138 i 2848 del Registre de la 
Propietat número 3 de Girona, en una finca classificada de sol urbanitzable no 
delimitat estant afectada a l'extrem sud per sistema viari.  
 
Les obres consistiran en instal·lar una carpa desmuntable, d’acord amb la 
documentació presentada.  
 
Segon.- Advertir a la persona interessada que la llicencia d'obres provisionals 
comporta, d'acord amb les declaracions efectuades pel propietari, com a usuaris de 
l'ús provisional i que consten en l'expedient:  
 
a) L'obligació d'enderrocar o de desmuntar les obres i les instal·lacions i l'obligació de 
desallotjar els edificis o les instal·lacions i de cessament definitiu dels usos 
autoritzats, sense dret a percebre indemnització, quan l'ajuntament adopti l'ordre 
corresponent. 
 
b) L'obligació de reposar el sol i l'espai a l'estat anterior a l'execució dels usos i obres 
de caràcter provisional, sense dret a percebre indemnització, quan l'ajuntament 
adopti l'ordre corresponent.  
 
c) L 'obligació d'advertir del caràcter provisional de l'autorització i dels seus efectes 
en els títols translatius del domini total o parcial de l'immoble, i en els títols pels 
quals es constitueixin o es transmetin drets d'arrendament, de superfície o qualsevol 
altre dret amb els usuaris o explotadors dels usos o les obres de caràcter provisional.  
 
Tercer.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta autorització al compliment per part de l' 
interessat dels següents requisits:  
 
- La constitució d'una fiança per import de 800,00 Euros, per tal de garantir les 
actuacions necessàries per al desmuntatge de la carpa autoritzada i per a la correcta 
reposició del sòl i de l'espai a la situació anterior a l'atorgament de l'autorització, de 
conformitat amb el que disposa l'article 70.1.b) del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
- L 'acreditació que les obligacions establertes en l'apartat segon de la present 
resolució han d'ésser objecte de nota marginal al Registre de la Propietat. La nota es 
prendrà d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de la inscripció al 
Registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística.  
 
- Procedirà el cessament dels usos i el desmuntatge de les instal·lacions, a càrrec de 
la persona titular de l'autorització i sense dret a indemnització, quan ho acordi 
l'Ajuntament.  
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l' Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, que genera la instal·lació de la forma que es relaciona 
seguidament:  
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ( Ordenança Fiscal Municipal núm. 
4) .  
 

Base Liquidable declarada:      8.264,46 € 
 
Tipus de Gravamen: 3,25 
 
Import :            268,59 € 
 
Taxa municipal d' expedició de llicència (OF núm. 11)                  80,00 €  
 
TOTAL:  348,59 Euros  

 
Cinquè.- Notificar aquest decret als interessats. 
 
Sisè.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de Junta de Govern Local. 

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

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 350/2017, de data 29 de maig de 2017, transcrit 
en la part expositiva del present acord. 

 
 
3. Atorgament de llicència urbanística per canvi de coberta d’habitatge 
unifamiliar al carrer ………………. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 10 de maig de 2017, registre d’entrada municipal 10.968, el Sr. ………………,  sol·licita 

llicència urbanística per canvi de coberta d’habitatge unifamiliar al carrer ……………….. de Cel-
rà. 

2. En data 18 de mig de 2017, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
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. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 

de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir al Sr. ………………… amb DNI núm. ……………… llicència urbanística per CANVI DE 
COBERTA D’HABITATGE UNIFAMILIAR al carrer ………………… de Celrà (ref. cadastral núm. …………) 
salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
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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 adjuntar a la sol·licitud de llicència d’obres: 

- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. (model 036) 
- En cas d'instal·lar aparells d'aire acondicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència. 

 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 

- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 

 
Condicions: 
 
S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents corresponents 
a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient. 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant. 
No es pot intervenir en cap servei d’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. 
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. 
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà. 
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: 28.014,32 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        910,47 €  

Bonificació casc antic 35%       -318,66 € 

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 155,00 € 

TOTAL:     758,81 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. 

 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972 49 20 01 – Fax: 972 49 27 88 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

mailto:ajuntament@celra.cat


 
 
4. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’una piscina a 
……………. 
 
            ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 26 de maig de 2017, amb registre d'entrada municipal núm. 11.397, el Sr. 
............. sol·licita llicència urbanística per: construcció d’una piscina a ................... de 
Celrà -expedient número X2017000124 (2436-1-17). 

2. En data 1 de juny de 2017, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
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. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 

i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

A C O R D  
 
Primer.- Atorgar al Sr. ………………. amb DNI/NIF núm. ……………… llicència urbanística 
municipal per a la construcció d’una piscina a ……………… 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: 

- 
llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 

 
Condicions Particulars: 
 
L’obra del vas de la piscina i la seva maquinària es situarà a un mínim de 3 metres dels 
laterals de la parcel·la i a un mínim de 3 m del fons de la parcel·la. 
S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient. 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant. 
No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització. 
Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
S'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la connexió a la 
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xarxa general. 
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. 
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà. 
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra i alta cadastral. 
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:     18.132,84 € 
Tipus de gravamen:   3,25 % 
 
Import:                    589,32 € 
 
Placa Informativa                    12,00 € 
 
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)       80,00 € 
 
TOTAL:   681,32 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.  

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
5. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per a la redacció del projecte del 
Torrent del Carrer Germans Sàbat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Ajuntament de Celrà té la voluntat de realitzar obres de soterrament i canalització del 
Torrent del carrer Germans Sàbat des de la carretera de Juià fins a la canalització soterrada 
existent en el mateix carrer Germans Sàbat d Celrà. 
 
2. Es va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a dur 
a terme aquest servei, les quals han presentat la seva proposta, i que són les següents: 

• En data 30 de maig de 2017, registre d’entrada municipal núm. 11.421, 
l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU ha presentat un 
pressupost per import de 9.750,00 euros IVA exclòs (11.797,50 euros IVA 
inclòs). 

• En data 30 de maig de 2017, registre de sortida municipal núm. 11.442, 
l’empresa ESTUDI TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ CATALUNYA SLP ha presentat 
un pressupost per import de 10.950,00 euros IVA exclòs (13.249,50 euros 
IVA inclòs). 

• En data 30 de maig de 2017, registre de sortida municipal núm. 11.445, 
l’empresa ESTEYCO SAP ha presentat un pressupost per import de 
10.400,00 euros IVA exclòs (12.584,00 euros IVA inclòs). 

 
3. En data 1 de juny de 2017, l’arquitecta informa favorablement l’adjudicació del contracte 
menor de serveis per a la redacció del projecte del Torrent del carrer Germans Sàbat de 
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Celrà a l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU amb CIF núm. ……………. per un 
import de 9.750,00 euros IVA exclòs (11.797,50 euros IVA inclòs). 
 
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 12 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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU, amb 
CIF ……………… i domicili a ……………………… de Riudellots de la Selva, el contracte menor de 
serveis per a la redacció del projecte d’obra ordinària consistent en el soterrament i 
canalització del Torrent del carrer Germans Sàbat de Celrà, per un import de 9.750,00 euros 
IVA exclòs (11.797,50 euros IVA inclòs),  de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1510.64000 “Projectes tècnics”, 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, pels serveis efectivament prestats i prèvia 
fiscalització per la Intervenció de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 
 

 
6. Adjudicació contracte menor de subministrament per a l’adquisició de reixa 
transversal i placa cantonera de les piscines municipals. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà substituir les reixes de protecció del canal de 
recollida d’aigua desbordant que envolten les piscines municipals deteriorades i malmeses.  
 
2. El cap d’àrea de serveis públics municipals ha emès informe proposant l’adjudicació del 
contracte per al subministrament de les reixes de protecció del canal de recollida d’aigua 
desbordant de les piscines de Celrà a favor de l’empresa Defopool, S.L., per un import de 
3.257,50€ IVA exclòs (3.941,58€ IVA inclòs). 
 
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 
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subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 

  
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. Adjudicar a favor de l’empresa Defopool, S.L., amb CIF ……………… i domicili al 
c/Creus, 1, Nau 6 de 17460 Celrà, el contracte menor de subministrament de l’adquisició de 
les reixes de protecció del canal de recollida d’aigua desbordant de les piscines de Celrà, per 
l’import de 3.257,50€ IVA exclòs (3.941,58€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.9331.62200 “Millores instal·lacions esportives”, del pressupost 2017 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, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
Corporació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
7. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte de serveis d’activitats culturals, i obrir la convocatòria per a contractar 
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’ Ajuntament de Celrà contractar el servei d’activitats culturals consistent 
en l’execució de diferents programes corresponent als cursos 2017-2018 i 2018-2019. 
 
2. Han emès informe la Secretària i l’Interventor de la Corporació, els quals consten en 
l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 109.1 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació de l’expedient corresponent, que s’iniciarà per l’òrgan de con-
tractació.  
 
2. Als articles 157 a 161 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 es regula el procediment 
obert. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 10 del text re-
fós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
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4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; el Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el Reial De-
cret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de con-
tractes del sector públic (TRLCSP); el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es mo-
difiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octu-
bre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP); 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 parcial-
ment 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 annexos; 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 (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i al RPLCSP). 
 
5. A la vista del pressupost base de licitació del contracte, l'òrgan competent per efectuar la 
aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de Govern Local, d’acord amb la Dis-
posició addicional segona, primer apartat, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de nove-
mbre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb 
el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  

 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i amb as-
senyalament de diversos criteris d’adjudicació, del servei d’activitats culturals per als cursos 
2017-2018 i 2018-2019. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescrip-
cions tècniques particulars que ha de regir la licitació per a la contractació del servei, 
mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació. 
  
Tercer. Obrir la convocatòria de licitació del contracte del servei d’activitats culturals, fent 
avinent que durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de la data de publicació de 
l’anunci del contracte al BOP de Girona es poden presentar les ofertes. L’anunci també es 
publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Celrà. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2017 a 2019, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
98.385,00 euros (IVA exclòs), equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 30.3341.22799 ‘Escola d’art’ del pressupost vigent de la corporació i 
la que corresponguin dels anys 2018 i 2019. 

 
 
8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el 
contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals de Celrà, i 
obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà dur a terme la contractació del servei de menjador 
(dinars i berenars) de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al curs escolar 
2017-2018.  
 
2. Han emès informe la Secretària i l’Interventor de la Corporació, els quals consten en 
l’expedient. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 109.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la 
tramitació ordinària, la celebració dels contractes per part de les Administracions Públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de 
contractació.  
 
2. Als articles 157 a 161 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 es regula el procediment 
obert. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de 
conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. 
 
3. Estem davant un contracte administratiu de serveis, als efectes del que disposa l’article 
10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; el Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; 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 (TRLCSP); el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; 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 (RPLCSP); 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 annexos; 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 (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al TRLCSP i al RPLCSP). 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de menjador (dinars i berenars) 
de les escoles bressol municipals “Trapelles” i “Gínjols” per al curs escolar 2017-2018.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació del servei de menjador (dinars i berenars) de les escoles bressol municipals 
“Trapelles” i “Gínjols” per al curs 2017-2018, mitjançant procediment obert i amb 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.  
 
Tercer. Obrir la convocatòria de licitació del servei de menjador de les escoles bressol 
municipals de Celrà, fent avinent que durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de 
la data de publicació de l’anunci del contracte al BOP de Girona es poden presentar les 
ofertes. L’anunci també es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació i al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Quart.- Aprovar la despesa del contracte per l’import de 62.271,00€ IVA exclòs amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries número 76.3233.22105 'Menjador EB Trapelles' i 
76.3234.22105 'Menjador EB Gínjols', de l’exercici pressupostari 2017 i de la corresponent 
de l’exercici pressupostari 2018.  
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972 49 20 01 – Fax: 972 49 27 88 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

mailto:ajuntament@celra.cat


 
 

tramitació i l’execució d’aquest acord. 
 
 
EN MATÈRIA DE PATRIMONI 
 
9. Aprovació d’una pròrroga de la concessió de la nau número 1 de propietat 
municipal, per a la generació d’activitat econòmica. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de maig de 2015, es va adjudicar la nau 
industrial número 1, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a favor 
de XO In my room, S.C.P. D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la 
concessió de domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 1 de 
juny de 2015. Per tant, finalitza el dia 1 de juny de 2017. 
 
2. Per decret d’Alcaldia 373/2016, de data 6 de juliol de 2016, es va acceptar que la 
concessió de domini públic de la nau número 2, adjudicada a favor de XO-In my room, 
S.C.P. continuessin vigents a favor de l’empresa XO-In my room, S.L., quedant subrogada 
aquesta en tots els drets, deures i obligacions que es desprenen de la concessió 
formalitzada. 
 
3. En data  1 de juny de 2017 la tècnica de promoció econòmica ha emès informe favorable 
a la pròrroga de concessió, que consta en l’expedient. 
 
4. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 1 de juny de 2017 fins al dia 1 de juny de 2018, inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el termini 
de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 1 de juny de 2015. A la durada 
inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, les 
pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any fins a un màxim de 4 anys pròrrogues 
incloses, d’acord amb la clàusula V del plec.”. 
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 1 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de XO-In my room, S.L., des del dia 1 de juny de 
2017 fins al dia 1 de juny de 2018, inclòs. 
 
Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, el concessionari ha de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al tercer any, per import de 
350 euros/mes. 
 
Tercer. Notificar el present acord a XO-In my room, S.L., així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 
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10. Aprovació d’una pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà 
i el Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt per a l’autorització d’ús de 13 
horts municipals. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió de Junta de Govern local de data 5 de maig de 2015 es va aprovar el text del 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt per posar a disposició del Consorci sis horts de propietat municipal (números 1, 
2, 3, 10, 11 i 12), amb l’objectiu que famílies amb dificultats econòmiques es puguin 
beneficiar dels productes que s’obtinguin del seu conreu, i la Junta de Govern local de data 
18 de gener de 2016 va aprovar un annex a aquest conveni, per posar a disposició del 
Consorci set horts de propietat municipal més (números 4 ,5 ,7 ,16, 23, 24 i 29).  
 
El conveni es va formalitzar en data 3 de juny de 2015, amb una vigència d’un any. 
 
El pacte desè del conveni estableix que aquest es pot prorrogar fins un termini màxim de 
duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2016, es va aprovar la pròrroga 
d’aquest conveni des del dia 3 de juny de 2016 fins al dia 3 de juny de 2017. 
 
És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquest conveni de col·laboració un any més, des del 
dia 3 de juny de 2017 fins al dia 3 de juny de 2018.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant convenis 
interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o el 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, en la 
satisfacció dels qual tinguin un interès comú, pel que estan sotmesos íntegrament al dret 
administratiu. 
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci 
de Benestar Social del Gironès-Salt per a l'autorització d'ús dels 13 horts municipals de Celrà 
indicats en la part expositiva d’aquest acord, des del dia 3 de juny de 2017 fins al dia 3 de 
juny de 2018. 
 
Segon. Comunicar el present acord al Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt.  

 
 
11. Aprovació d’una pròrroga de l’autorització d’ús d’una part de la nau de 
l’antiga biblioteca municipal a favor de Connexió Papyrus. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2015, es va acordar autoritzar a 
l’associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats per a la utilització d’una part de la nau 
de l’antiga biblioteca municipal, situada a la Ctra. Juià, 46. Autorització que es va formalitzar 
en data 9 d’abril de 2015. 
 
El pacte cinquè del document formalitzat entre les dues parts estableix que aquesta 
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autorització té efectes des del dia de la seva formalització i durant el període d’un any, sens 
perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap de les dues parts 
s’hi expressa en contra. Essent el termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, de 
quatre anys. 
 
En data 30 de maig de 2017, registre d’entrada municipal número 11426, Connexió Papyrus, 
espai de llibres usats sol·licita pròrroga de la utilització de la part de la nau de l’antiga 
biblioteca municipal que tenen autoritzada. 
 
És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 9 d’abril 
de 2017 fins al dia 9 d’abril de 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim 
Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització d'una part de la nau de l’antiga 
biblioteca municipal situada a la Ctra. Juià, 46 de Celrà, a favor de l’Associació Connexió 
Papyrus, espai de llibres usats, des del dia 9 d’abril de 2017 fins al dia 9 d’abril de 2018, 
amb la finalitat de realitzar les activitats que li són pròpies, de conformitat amb el seu 
objecte social, i sotmesa a les condicions i determinacions que s’indiquen en el document 
administratiu formalitzat en data 9 d’abril de 2015. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats.  
 

 
12. Aprovació d’una pròrroga de l’autorització d’ús d’un espai al centre cultural a 
favor de l’Associació Galanthus. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2015, es va acordar 
autoritzar a l’Associació Galanthus per a la utilització de l’aula petita del segon pis del centre 
cultural la Fàbrica de Celrà. Autorització que es va formalitzar en data 1 de juny de 2015. 
 
El pacte cinquè del document formalitzat entre les dues parts estableix que: ‘aquest 
document tindrà efectes des del dia de la seva signatura, i tindrà efectes durant el període 
d’un any, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap de 
les dues parts s’hi expressa en contra. Essent el termini màxim de duració, incloses les 
pròrrogues, de quatre anys’. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Celrà, de data 6 de juny de 
2016, es va aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització de l’espai indicat a favor de 
l’entitat, des del dia 1 de juny de 2016 fins al dia 1 de juny de 2017. 
 
3. En data 29 de maig de 2017, registre d’entrada municipal número 11415, el Sr. …………, 
en representació de l’Associació Galanthus sol·licita pròrroga de la utilització de l’espai al 
centre cultural la Fàbrica de Celrà.  
 
4. És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 1 de 
juny de 2017 fins al dia 1 de juny de 2018. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim 
Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització de l’aula petita de la segona planta 
del Centre Cultural la Fàbrica de Celrà situat a la Ctra. Juià, 46, a favor de l’Associació 
Galanthus, des del dia 1 de juny de 2017 fins al dia 1 de juny de 2018, amb la finalitat de 
realitzar les activitats que li són pròpies, de conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa 
a les condicions i determinacions que s’indiquen en el document administratiu formalitzat. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Galanthus.  

 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
13. Retribucions complementàries. 
 

1. Les Sres. …………i ……..… van efectuar el repartiment del tríptic de les activitats 
fisicoesportives de la temporada 2017-2018 per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat 
voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, 
realitzant la meitat del municipi cadascuna, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica 
d’esports de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 125,00€ a cada treballadora 
en concepte de complement de productivitat per cada repartiment realitzat, el qual consta 
en l’expedient. 
 
2. Les Sres. ………….., …………… i ………….. van efectuar el repartiment del butlletí del servei 
Porta a porta per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest 
servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant una tercera part del 
municipi cadascuna, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de medi ambient de 
l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 83,34€ a cada treballadora en concepte de 
complement de productivitat per cada repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
208,34 euros, a favor de la Sra. ……………….. en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juny de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
208,34 euros, a favor de la Sra. …………….. en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juny de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
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83,34 euros, a favor de la Sra. ………………. en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juny de 2017. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions 
personal esports del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
14. Aprovació de convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball. 
 

L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar els següents convenis de 
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball amb els centres educatius que 
s’indiquen, per a què els estudiants que s’indiquen a continuació puguin realitzar les seves 
pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

 
 ……….., amb DNI ………….. 
Centre educatiu: Institut Celrà 
Període de pràctiques: del 21 de juny a l’11 de juliol de 2017, de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores.  
Lloc de realització de les pràctiques: Escola Municipal de Dansa de Celrà 
 
 …………….., amb DNI ………….. 
Centre educatiu: Institut Celrà 
Període de pràctiques: del 21 de juny a l’11 de juliol de 2017, de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores.  
Lloc de realització de les pràctiques: àrea de cultura de l’Ajuntament de Celrà. 
 

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 els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball entre l’Institut de Celrà i l’Ajuntament de Celrà, per a què els alumnes indicats en la 
part expositiva d’aquest acord puguin efectuar pràctiques a l’Ajuntament de Celrà, que 
s’adjunten com a annexos al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Institut de Celrà. 

 
 
15. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
 
16. Comunicacions i informacions. 
 
L’Alcalde dona compte dels assumptes que es tractaran en el ple ordinari que se celebrarà 
el proper dimarts 13 de juny. 
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17. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
20:20 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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