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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 21/2017  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 5 de desembre de 2017 
Horari: de 19:30 hores a 20:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 5 de desembre de 2017, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor Alcalde President, 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 assisteix com a oient la Sra. Sònia Fortià Martí, regidora delegada 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 
21 de novembre de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 21  de 
novembre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat Reforma 
interior de la Casa Feliu en dos habitatges. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 20 de juny de 2017, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “Reforma interior de la Casa Feliu en 
dos habitatges”, redactat per l’arquitecta municipal, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 88.654,21 Euros, IVA exclòs (107.271,59 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona 
número 127 de 4 de juliol de 2017, al DOGC número 7407 de 7 de juliol de 2017, al tauler 
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d’anuncis i a l’e-tauler de la corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 
30 dies hàbils, a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. Durant 
el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
3. En data 24 de juliol de 2017 es va sol·licitar informe al Departament de Cultura. I en 
data 27 de setembre de 2017 el Departament de Cultura ens fa tramesa de l’informe 
favorable i amb les recomanacions que consten en dit informe.  
 
4. En dates 24 i 27 de novembre de 2017, el Departament de territori i sostenibilitat ens fa 
tramesa dels acords presos per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona relatius a 
l’aprovació definitiva de la Modificació puntual 1 del Pla especial urbanístic del nucli antic de 
Celrà i la Modificació puntual 16 PGOU (creació del sistema d’habitatge dotacional públic 
Can Feliu de Celrà). 
 
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 d’obra ordinària municipal titulat “Reforma 
interior de la Casa Feliu en dos habitatges”, redactat per l’arquitecta municipal, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 88.654,21 Euros, IVA exclòs (107.271,59 
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, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
3. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat 
Construcció de grades al camp de futbol municipal de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2017, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “Construcció d’unes grades al camp 
de futbol municipal de Celrà”, redactat pels arquitectes Mariona Soria i Xavier Gibert, amb 
un pressupost total d’execució per contracte de 48.771,13 Euros, IVA exclòs (59.013,07 
Euros, IVA inclòs). 
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2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
núm. 198 de 17 d’octubre de 2017, al DOGC núm. 7477 de 19 d’octubre de 2017, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació, podent presentar al·legacions 
durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el 
BOP i el DOGC. 
 
3. 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 d’obra ordinària municipal titulat “Construcció 
d’unes grades al camp de futbol municipal de Celrà”, redactat pels arquitectes Mariona 
Soria i Xavier Gibert, amb un pressupost total d’execució per contracte de 48.771,13 Euros, 
IVA exclòs (59.013,07 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, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
4. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat 
Construcció d’una rampa d’accés al CEIP l’Aulet de Celrà.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2017, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “Construcció d’una rampa d’accés al 
CEIP l’Aulet de Celrà”, redactat per l’arquitecta Míriam Vidal Baldrich, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 45.830,47 Euros, IVA exclòs (55.454,87 Euros, IVA 
inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
núm. 198 de 17 d’octubre de 2017, al DOGC núm. 7477 de 19 d’octubre de 2017, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació, podent presentar al·legacions 
durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el 
BOP i el DOGC. 
Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
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3. En data 10 d’octubre de 2017 es va sol·licitar informe al Departament d’Ensenyament. 
En data 1 de desembre de 2017 el Departament d’ensenyament ha tramès a l’ajuntament 
l’informe relatiu a aquest projecte, en què es fan constar diversos requeriments. 
 
4. En data 5 de desembre de 2017 l’arquitecta redactora del projecte, Sra. Míriam Vidal, ha 
tramès a l’Ajuntament un annex al projecte incorporant els requeriments indicats pel 
Departament d’Ensenyament. 
 
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 d’obra ordinària municipal titulat “Construcció 
d’una rampa d’accés al CEIP l’Aulet de Celrà”, redactat per l’arquitecta Míriam Vidal 
Baldrich, amb un pressupost total d’execució per contracte de 45.830,47 Euros, IVA exclòs 
(55.454,87 Euros, IVA inclòs), incorporant un annex, en el que es recullen els requeriments 
indicats pel Departament d’Ensenyament, redactat per la redactora del projecte Sra. Míriam 
Vidal. 
 
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, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
5. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat Nau de la 
brigada municipal. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2017, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “Nau de la brigada municipal de 
Celrà”, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich Herreras, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 115.702,07 Euros, IVA exclòs (139.999,50 Euros, IVA 
inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
núm. 198 de 17 d’octubre de 2017, al DOGC núm. 7477 de 19 d’octubre de 2017, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació, podent presentar al·legacions 
durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el 
BOP i el DOGC. 
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3. 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 d’obra ordinària municipal titulat “Nau de la 
brigada municipal de Celrà”, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Joana Argerich 
Herreras, amb un pressupost total d’execució per contracte de 115.702,07 Euros, IVA 
exclòs (139.999,50 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, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
6. Aprovació definitiva de la modificació del projecte d’obra ordinària municipal 
titulat Reforma de la Torre Desvern de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2017, es va 
aprovar inicialment la modificació del projecte d’obra ordinària titulat “Reforma de la torre 
Desvern de Celrà”, redactat per l’arquitecte Sr. Ramon Ripoll Masferrer, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 49.956,20 Euros, IVA exclòs (60.447,00 Euros, IVA 
inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
núm. 198 de 17 d’octubre de 2017, al DOGC núm. 7477 de 19 d’octubre de 2017, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació, podent presentar al·legacions 
durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el 
BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
4. Es va sol·licitar informe al Departament de Cultura, i en data 14 de novembre de 2017 
van emetre el corresponent acord de la comissió territorial de patrimoni cultural de Girona 
aprovant la intervenció i amb unes recomanacions. 
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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 la modificació del projecte d’obra ordinària municipal 
titulat “Reforma de la torre Desvern de Celrà”, redactat per l’arquitecte Sr. Ramon Ripoll 
Masferrer, amb un pressupost total d’execució per contracte de 49.956,20 Euros, IVA 
exclòs (60.447,00 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, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
7. Adjudicació d’un contracte menor d’obra per a la construcció de grades al 
camp de futbol municipal de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme el projecte de construcció d’unes 
grades al camp de futbol municipal de Celrà. 
 
Es va convidar a sis empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 47.316,68€ 57.253,18€ 
Excavaciones y pinturas SAU 46.350,00€ 56.083,50€ 
Obres i construccions Celrà, S.L. 46.995,82€ 56.864,94€ 
Obres i construccions Joan Fusté, S.L. 47.795,70€ 57.832,79€ 
Construccions Teixidor Pagès, S.L. 48.644,63€ 58.860,00€ 
 
En data 4 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Excavaciones y pinturas SAU. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del contracte 
és d’obres.  
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la construcció d’unes grades al camp 
de futbol municipal de Celrà a favor de l’empresa Excavaciones y pinturas SAU, amb NIF 
núm. (…), amb domicili al Pla de la Coromina, s/n de Banyoles 17820, un import de 
46.350,00 euros, IVA Exclòs, (56.083,50 euros, IVA Inclòs). 
 
El termini d’execució de l’obra serà de tres mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9330.62200 
“Adequació espais camp de futbol” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2017. 
 
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. 

 
 
8. Adjudicació d’un contracte menor d’obra per a la construcció d’una rampa 
d’accés al CEIP l’Aulet de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme el projecte d’una rampa d’accés a 
l’escola l’Aulet de Celrà. 
 
Es va convidar a sis empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a la 
realització d’aquesta obra.  
 
Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta obra: 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

(…) 42.368,36€ 51.265,71€ 
Excavaciones y pinturas SAU 41.250,00€ 49.912,50€ 
Obres i construccions Celrà, S.L. 37.544,28€ 45.428,58€ 
Obres i construccions Joan Fusté, S.L. 38.039,29€ 46.027,54€ 
Construccions Teixidor Pagès, S.L. 44.958,68€ 54.400,00€ 
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En data 4 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L. 
 
En data 5 de desembre de 2017 l’arquitecta redactora del projecte, Sra. Míriam Vidal, ha 
tramès a l’Ajuntament un annex al projecte incorporant els requeriments indicats pel 
Departament d’Ensenyament en un informe rebut el dia 1 de desembre de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del contracte 
és d’obres.  
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la construcció d’una rampa d’accés a 
l’escola l’Aulet de Celrà a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., amb NIF 
núm. (…), amb domicili al c/Parets, 7, 2n-D de Celrà 17460, per un import de 37.544,28 
euros, IVA Exclòs, (45.428,58 euros, IVA Inclòs). 
Contracte que s’executarà de conformitat amb el projecte d’obres aprovat definitivament i 
que incorpora un annex que recull els requeriments indicats pel Departament 
d’Ensenyament. A tal efecte, s’adjunta a aquest acord una còpia de l’annex del projecte. 
 
El termini d’execució de l’obra serà de 2 mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
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 
2017. 
 
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. 

 
 
9. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a l’adquisició de 
grua. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adquirir un vehicle amb grua, caixa oberta i 
volquet destinat a treballs de paleteria i manteniment de l’Ajuntament de Celrà. 
 
2. Envirocat serveis, S.L. ha presentat una oferta per un vehicle amb les característiques 
indicades marca Isuzu model NPR de 3 places.  
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3. El cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès informe proposant l’adquisició del 
vehicle Isuzu model NPR de 3 places amb grua, caixa oberta i volquet, destinat a treballs 
de paleteria i manteniment de l’Ajuntament de Celrà, per l’import total de 15.300,00 (IVA i 
matriculació inclosos), a favor de Envirocat serveis, S.L.. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 9 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 subministrament.  
 
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. 
 
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. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició vehicle Isuzu 
model NPR de 3 places amb grua, caixa oberta i volquet, destinat a treballs de paleteria i 
manteniment de l’Ajuntament de Celrà, a favor de l’empresa Envirocat serveis, S.L., amb 
CIF número (…) i domicili a l’AV. Països Catalanas, 165 de Riudellots de la Selva, per un 
import de 15.300,00€ (IVA i matriculació inclosos), 12.500,00€ (IVA i matriculació 
exclosos), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.9200.62400 
“Element de transport” del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
corporació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta, i comunicar a 
l’empresa adjudicatària que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva 
execució. 
 
Cinquè. Donar compte del mateix a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.  

 
 
10. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a l’adquisició de 
furgoneta. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adquirir una furgoneta per a la brigada de 
manteniment de l’Ajuntament de Celrà. 
 
2. Envirocat serveis, S.L. ha presentat una oferta per un vehicle Renault Master de 6 
places.  
 
3. El cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès informe proposant l’adquisició 
d’una furgoneta per a ésser utilitzada per la brigada de manteniment de l’Ajuntament de 
Celrà marca i model Renault Master de 6 places, per l’import total de 8.161,00 (IVA i 
matriculació inclosos), a favor de Envirocat serveis, S.L.. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1.- De conformitat amb l’article 9 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 subministrament.  
 
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. 
 
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. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’una 
furgoneta per a ésser utilitzada per la brigada de manteniment de l’Ajuntament de Celrà 
marca i model Renault Master de 6 places, a favor de l’empresa Envirocat serveis, S.L., 
amb CIF número (…) i domicili a l’AV. Països Catalanas, 165 de Riudellots de la Selva, per 
un import de 8.161,00€ (IVA i matriculació inclosos), 6.600,00€ (IVA exclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.9200.62400 
“Element de transport” del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, prèvia fiscalització per la Intervenció de la 
corporació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta, i comunicar a 
l’empresa adjudicatària que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva 
execució. 
 
Cinquè. Donar compte del mateix a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.  

 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
11. Aprovació de preus públics. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà continuar oferint obres de teatre. 
 
En data 27 de novembre de 2017, l’àrea de cultura, emet informe de la proposta de preus 
públics per les obres de teatre previstes pel gener, febrer, març i abril del 2018 aplicant la 
fórmula corresponent per a determinar aquests  preus.  
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 28 de novembre de 2017 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
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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 econòmica-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern 
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 
 
Segon- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler de 
l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 
 
ANNEX 

 
 
OBRES DE TEATRE (gener a abril 2018) 

 

Concepte Dates Inscripció
Alta Club +Ateneu gener-desembre 2018                  1,00 € 

Preu Públic 
(IVA inclòs)

Obra de teatre
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Alumnes 
Galliner

Alumnes 
EMDC

Promo
ció 
40%   
nadal

2x1 El 
Punt 
avui

El metge de lampedusa 13,00 €    11,00 €      8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      7,80 € 6,50 €  

Contes 1.0 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,80 € 4,00 €  
Mentiders 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €      4,80 € 4,00 €  
Burruezo & Nur Camerata 
i Wafir S. Gibril 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,80 € 4,00 €  
El Pillo 13,00 €    11,00 €      8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      7,80 € 6,50 €  
La rateta que escombrava 
l'escaleta 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,80 € 4,00 €  
Pavvla 13,00 €    11,00 €      8,45 €    9,10 € 9,10 € 7,80 € 6,50 €  
Momo 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,80 € 4,00 €  
Concert Toni Beiro 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,80 € 4,00 €  
Cösmix 8,00 €      6,00 €        5,20 €    5,60 € 5,60 € 4,00 €    4,80 € 4,00 €  
Limbo 13,00 €    11,00 €      8,45 €    9,10 € 9,10 € 6,50 €      4,00 €    7,80 € 6,50 €  

Hipstory 13,00 €    11,00 €      8,45 €    9,10 € 9,10 € 4,00 €    7,80 € 6,50 €  

Preu Públic (IVA inclòs)/entrada
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12. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació de comerciants de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació de comerciants de Celrà és una entitat que organitza activitats diverses per 
a la dinamització del comerç de Celrà.   
 
2. En data 7 de novembre de 2017, registre d’entrada municipal número E2017014145, 
l’Associació de Comerciants de Celrà presenta la documentació per a justificar les despeses 
ocasionades en la realització de diverses accions per a la dinamització comercial de l’any 
2017, justificant una despesa superior a 4.500€ durant l’exercici 2017. 
 
3. En data 28 de novembre de 2017, el tècnic de promoció econòmica i desenvolupament 
local proposa la concessió d’una subvenció per import de 4.500 euros a favor de 
l’Associació de Comerciants de Celrà per a donar suport al Pla de dinamització de l’any 
2017. 
 
4. Ha emès informe la Secretària de la Corporació, en data 1 de desembre de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
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; 
 
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 

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.500 
euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà, amb NIF (…), domicili a efectes de 
notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà per a donar suport al Pla de dinamització de l’any 
2017. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 91.4310.48900 
“Associació de Comerciants de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2017.  
 
Tercer.  La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

 
2. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 

l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

 
3. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
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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. 
 

4. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

 
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

6. 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. 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 les 
subvencions atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes 
en el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu 
atorgament.  
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’Associació de Comerciants, així com a la Tresoreria 
i a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
13. Atorgament d’una subvenció a favor de l’AMIPA Gínjols per l’organització de 
la festa fi de curs 2016-2017. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Com cada any, l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols organitza la Festa de Fi de 
Curs amb jocs pels infants i les seves famílies, que enguany es va celebrar el passat 30 
de juny de 2017. 

 
2. En data 10 d’octubre de 2017, registre municipal d’entrada 13522, l’AMIPA Gínjols ha 

formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per sufragar la despesa derivada de la compra 
d’aliments i productes per al berenar que es va celebrar a l’escola el mateix dia de la 
festa. 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’AMIPA aporta documentació justificativa de la 
despesa realitzada. 
 

3. En data 29 de novembre de 2017, la tècnica d’Educació ha emès un informe relatiu a la 
documentació justificativa de la despesa realitzada segons el qual  es considera 
correctament justificada una despesa per import de 87,84 euros. 
 

4. En data 29 de novembre de 2017, el regidor d’educació ha emès una proposta de 
concessió de subvenció per import de 170,98 euros a favor de l’AMIPA de l’escola 
Bressol Gínjols de Celrà amb CIF (…), per tal de sufragar part de la despesa derivada 
de la realització de la festa de fi de curs 2016-2017, concretament, per la compra 
d’aliments pel berenar conjunt de famílies de l’escola. 

 
5. Ha emès informe la Secretària de la corporació, en data 29 de novembre de 2017, 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 
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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 
87,84 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols amb NIF (…), domicili al 
C/Canigó, 5 de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (...), a fi de sufragar part 
de la despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 2016-2017. 
 
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 2017. 
 
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. 

 
14. Atorgament d’una subvenció per a la reutilització llibres escola Aulet.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Les escoles d’educació infantil i primària de Celrà, l’Aulet i Les Falgueres, s’acollien 
cada any al Programa cooperatiu per al foment de reutilització de llibres de text que 
oferia  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
La finalitat d’aquest programa era facilitar, de manera cooperativa i mitjançant la 
conservació i reutilització, llibres de text de diferents matèries i assignatures a 
l’alumnat que cursa l’educació obligatòria en els centres docents de Catalunya sufragats 
amb fons públics que s’hi volguessin acollir. 

 
Els principals objectius del programa són la reducció de la despesa familiar en concepte 
de llibres de text, garantir la igualtat d’oportunitats i condicions d’escolarització a tot 
l’alumnat, fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte pel bé 
comú, i promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos educant per un 
consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic. 

 
2. Des del curs 2005-2006 i durant alguns cursos, el Departament d’Ensenyament va 

atorgar un ajut econòmic als centres que s’acollien al programa per tal d’adquirir llibres 
de text amb la finalitat d’organitzar la seva conservació i reutilització en cursos 
posteriors. 

 
D’aquesta manera, els llibres de text són de propietat del centre i la utilització dels 
mateixos, es fa mitjançant préstec a l’alumnat, que ha de retornar els llibres a final de 
curs. 
 
Amb l’ajut econòmic del Departament d’Ensenyament sumat a l’import que ingressen 
les famílies en concepte de préstec dels llibres, el centre podia substituir aquells llibres 
que estiguessin molt deteriorats i adquirir els llibres de més que calguessin per al nou 
alumnat, a més d’adquirir els llibres nous per tot l’alumnat corresponent, cada vegada 
que l’editorial canviï un llibre. 
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3. Els darrers anys el Departament d’Ensenyament no ha convocat aquests ajuts i pel curs 
2017-2018 tampoc té previst obrir convocatòria pública de subvencions als centres 
educatius per aquest  Programa. 

 
4. L’Ajuntament de Celrà té la voluntat de treballar per assolir els principals objectius del 

Programa de Reutilització de llibres esmentats, avançant en l’efectiva gratuïtat de 
l’educació obligatòria, el foment de la igualtat d’oportunitats i el consum responsable i 
sostenible que promocioni l’ús racional dels recursos educatius. 

 
A tal efecte, l’Ajuntament de Celrà ha concedit des del curs escolar 2012-2013, una 
subvenció a les escoles de Celrà,  destinada al Projecte de Reutilització de Llibres de 
Text, sempre que les escoles ho han sol·licitat, ja que amb la quota que assumeixen les 
famílies no arriben a cobrir la despesa. 

 
5. Per al curs escolar 2017-2018, l’Escola l’Aulet continua sol·licitant la subvenció per al 

projecte de Reutilització de Llibres ja que en els darrers anys l’escola ha crescut i molts 
cursos han passat de ser d’una línia a dues, i cada any cal adquirir els llibres pels 
alumnes de la nova línia. 

 
En data 17 de novembre de 2017, registre d’entrada municipal 14407, l’escola L’Aulet 
ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per a aquest projecte. 

 
6. En data 30 de novembre de 2017 regidor d’educació ha emès una proposta de 

concessió d’una subvenció de 1.500 euros a favor de l’Escola l’Aulet, per tal d’impulsar 
l’aplicació del programa de reutilització de llibres de text per al curs 2017-2018, 
sufragant part de la despesa que se’n derivi. 
 

7. En data 30 de novembre de 2017, ha emès informe la Secretaria, 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; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 1.500 euros a favor de l’escola l’Aulet amb 
CIF (…), adreça Ctra. de Juià, 106 i adreça electrònica a efectes de notificacions (...), amb la 
finalitat d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització de llibres de text per al curs 2017-
2018, sufragant part de la despesa que se’n derivi. 

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

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

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

 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal efecte, 
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caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una certificació 
del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a les que s’ha 
destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives 
de la despesa realitzada. 

 
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 

qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

 
3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l’actuació 

subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el logotip de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol 

de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer constar de forma 
expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

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

 
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser 

objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

6. 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  pressupostaria  número 76. 3231.48001  
“Programa reutilització, proj. Educatiu escola l’Aulet” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2017. 
 
Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 

 
 
15. Aprovació del conveni de col·laboració entre les Ajuntaments de Girona, 
Celrà, Vilablareix, Salt i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament 
del projecte agrupat “PISPE 2017emprendre a Girona – Gironès” emmarcat en 
el programa Catalunya Emprèn. 
 

En data 18 de juliol de 2017 va sortir publicada al DOGC l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de 
juliol, del Departament d’Empresa i Coneixement, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa Integral de 
suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es feia 
pública la convocatòria.  
 
Els ajuntaments de Girona, Vilablareix i Celrà han elaborat el programa integral de suport 
a les persones emprenedores : “PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS” com a 
projecte agrupat, pel qual es presenta sol·licitud de subvenció d’acord amb l’Ordre 
EMC/153/2017 i la convocatòria de subvenció Resolució EMC/1890/2017. 
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Els ajuntaments de Girona, Vilablareix, Salt i Celrà i el Consell Comarcal del Gironès 
destaquen els beneficis socials i econòmics inherents a l’execució de polítiques de suport a 
l’emprenedoria, com són la generació de nova activitat econòmica, la creació directa i 
indirecta de llocs de treball, així com per la modernització de l’economia del país com a 
conseqüència del relleu empresarial.  
 
Es vol garantir un suport directe a les persones emprenedores al territori, i prestar un 
servei integral de suport a les persones emprenedores facilitant l’accés als diversos 
serveis i recursos. 
 
Per la qual cosa, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un conveni de col·laboració 
amb els Ajuntaments de Girona, Vilablareix i Salt i el Consell Comarcal del Gironès per a 
poder portar a terme el projecte agrupat de suport a l’emprenedoria. 
 
Les entitats signats volen enfortir les relacions entre els seus municipis, la comarca i el 
territori a partir de l’enfortiment del treball col∙laboratiu i l’alineació en xarxa dels 
respectius serveis i recursos de suport i foment, tant a la creació com a la consolidació de 
l’activitat econòmica. 
 
 
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 el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Girona, Vilablareix, 
Salt, Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del projecte agrupat 
“PISPE 2017 Emprendre a Girona – Gironès” emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, 
que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon. Comunicar el present acord als Ajuntaments de Girona, Vilablareix i Salt, i al 
Consell Comarcal del Gironès.  
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GIRONA, 
VILABLAREIX, SALT, CELRÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE AGRUPAT “PISPE 2017 EMPRENDRE A 
GIRONA – GIRONÈS” EMMARCAT EN EL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
L’Ajuntament de Girona, representat en aquest acte per la regidora delegada de 
Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Sra. Glòria Plana i Yanes, 
facultada per delegació de competències per Decret d’Alcaldia número 2016003890 i 
assistida pel secretari de la corporació, Sr. José Ignacio Araujo Gómez. 

 
L’Ajuntament de Celrà, representat en aquest acte pel seu alcalde el Sr. Daniel Cornellà 
Detrell, assistit per la secretària de la corporació, Sra. Rosa Maria Melero Agea. 

 
L’Ajuntament de Vilablareix, representat en aquest acte pel seu alcalde el Sr. David 
Mascort i Subiranas, assistit per la secretària de la corporació, Sra. Mònica Iborra Giró. 

 
El Consell Comarcal del Gironès, representat en aquest acte pel seu president el Sr. 
Jaume Busquest i Arnau, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas. 

 
I l’Ajuntament de Salt, representat en aquest acte pel seu alcalde el Sr. Jordi Viñas i 
Xifra, assistit per la secretària de la corporació, Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer, 
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 MANIFESTEN 
 
Que les parts comparteixen els beneficis socials i econòmics inherents a l’execució de 
polítiques de suport a l’emprenedoria, com són la generació de nova activitat econòmica, 
la creació directa i indirecta de llocs de treball, així com per la modernització de 
l’economia del país com a conseqüència del relleu empresarial. 

 
Que les entitats signats volen enfortir les relacions entre els seus municipis, la comarca i 
el territori a partir de l’enfortiment del treball col∙laboratiu i l’alineació en xarxa dels 
respectius serveis i recursos de suport i foment, tant a la creació com a la consolidació 
de l’activitat econòmica. 

 
Que és voluntat de les parts garantir un suport directe a les persones emprenedores al 
territori, i prestar un servei integral de suport a les persones emprenedores facilitant 
l’accés als diversos serveis i recursos. 

 
Que en data 18 de juliol de 2017, el Departament d’Empresa i Coneixement publica al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7414, l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de 
juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat 
en el programa Catalunya Emprèn. 

 
Que en data 3 d’agost de 2017, el Departament d’Empresa i Coneixement publica al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7426, la RESOLUCIÓ EMC/1890/2017, de 28 
de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per 
al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat 
en el programa Catalunya Emprèn per a l'any 2017 (ref. BDNS 357144). 

 
Que les parts formen part de la Xarxa Emprèn sota la tutela de la Secretaria d’Empresa i 
Competitivitat i compleixen els requisits establerts en la Base 3 de l’Ordre EMC/153/2017 
per tenir la condició d’entitats beneficiàries. 

 
Els objectius específics del Programa integral de suport a les persones emprenedores 
emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn són: 

 
‐ Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d’empreses, fomentin 

l’esperit emprenedor i generin nous llocs de treball. 
‐ Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d’empreses. 
‐ Integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones 

emprenedores. 
‐ Desenvolupar la Xarxa Emprèn com la xarxa publicoprivada de suport a les 

persones emprenedores de Catalunya. 
 
Que els ajuntaments de Girona, Vilablareix i Celrà han elaborat el programa integral de 
suport a les persones emprenedores: “PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS” 
com a projecte agrupat, pel qual es presenta sol∙licitud de subvenció d’acord amb l’Ordre 
EMC/153/2017 i la convocatòria de subvenció Resolució EMC/1890/2017. 

 
Que les parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni de col∙laboració i de comú acord, i es reconeixen plena capacitat per a aquest 
acte, i el formalitzen amb els següents 

 
ACORDS 
 
Primer.‐ Objecte del conveni 
L’Ordre EMC/153/2017 (DOGC núm.7414, de 18 de juliol de 2017) té per objectiu, entre 
d’altres, integrar i alinear actors, serveis i recursos a disposició de les persones 
emprenedores. Les bases, que recullen l’Ordre, estableixen que les entitats 
beneficiàries poden presentar projectes agrupats subscrivint acords, convenis de 
col∙laboració o partenariats. 
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L’objecte del present conveni és, per tant, definir el marc de col∙laboració per al projecte 
agrupat PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS, les parts que l’impulsen, les 
accions, els costos i responsabilitats de cadascuna de les parts. 

 
També deixar constància de l’obligació de les parts, cadascuna de manera individual, de 
complir totes les obligacions i els requisits que preveu l’Ordre EMC/153/2017 i la 
Resolució EMC/1890/2017 com a entitats beneficiàries dels ajuts. 

 
Segon.‐ Entitat promotora, entitats conveniades i entitats col∙laboradores L’Ajuntament 
de Girona actua en qualitat d’entitat promotora i els ajuntaments de Vilablareix i Celrà 
en qualitat d’entitats conveniades del projecte agrupat PISPE 2017 EMPRENDRE A 
GIRONA – GIRONÈS. 

 
El  Consell  Comarcal  del  Gironès  i  l’Ajuntament  de  Salt  actuen  com  a  entitats 
col∙laboradores  del  projecte  agrupat  per  tal  d’optimitzar els recursos  en  el territori 
en matèria d’emprenedoria. El projecte agrupat executat pels ajuntaments de Girona, 
Celrà i Vilablareix, podrà atendre i assessorar al conjunt de persones emprenedores del 
territori donant cobertura a la totalitat de la comarca del Gironès. 

 
Els  ajuntaments  de  Girona,  Celrà,  Vilablareix,  Salt  i  el  Consell Comarcal del  Gironès 
deixen oberta aquesta col∙laboració a concertar entre les parts tants recursos, serveis, 
programes i/o iniciatives que es considerin d’interès i realitzables per tal de contribuir a 
fomentar l’activitat i consolidació empresarial, així com la de les persones emprenedores. 

 
Tercer.‐ Obligacions i compromisos 
Cadascuna de les entitats que formen l’agrupació s’obliga a complir totes les obligacions i 
requisits que preveu l’Ordre EMC/153/2017 com a entitats beneficiàries dels ajuts, i 
especialment el previst a: 

 
‐ Base 3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/paria. 
‐ Base 5. Accions subvencionables. 
‐ Base 6. Despeses subvencionables 
‐ Base 14. Comunicació de canvis, revisió i vacances en la destinació de la 

subvenció. 
‐ Base 15. Justificació. 
‐ Base 16. Verificació de les accions subvencionables. 
‐ Base 17. Control de les accions subvencionables. 
‐ Base 22. Publicitat de la subvencions. 
‐ Base 23. Obligacions de les entitats beneficiàries. 

 
Les parts es comprometen a: 

 
‐ Col∙laborar i treballar agrupadament per tal d’executar les actuacions i accions 

previstes en el programa PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS 
presentat a la convocatòria de subvencions Resolució EMC/1890/2017. 

‐ Aportar el cofinançament necessari, d’acord amb la resolució d’atorgament i 
aprovació de subvenció que s’escaigui, així com el personal tècnic i material 
necessari per al seu correcte desenvolupament. 

‐ Reunir‐se periòdicament per al seguiment i avaluació de l’assoliment dels 
objectius/indicadors recollits en el Programa integral de suport a les persones 
emprenedores EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS. 

 
Si un dels ajuntaments no assolís els objectius/indicadors individuals en la justificació 
tècnica i aquesta reducció signifiqués una minoració de la subvenció, d’acord amb el 
previst a la Base 18 de l’Ordre EMC/153/2017, l’ajuntament haurà d’assumir 
individualment la revocació de la subvenció que determini l’entitat atorgant de l’ajut. 
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Quart.‐ Delegació i representativitat 
Els ajuntaments de Vilablareix i Celrà deleguen la representativitat de l’agrupació del 
programa PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS davant l’òrgan que concedeix 
l’ajut del projecte en l’Ajuntament de Girona, en qualitat d’entitat promotora. 

 
Cinquè.‐ Marc general i concret de la col∙laboració 
La col∙laboració dels ajuntaments de Girona, Vilablareix i Celrà s’emmarca en  l’execució 
del programa PISPE 2017 EMPRENDRE A GIRONA – GIRONÈS presentat a sol∙licitud de 
subvenció d’acord amb l’Ordre EMC/153/2017 i la Resolució EMC/1890/2017. I més 
concretament, en la coordinació, execució i seguiment de les actuacions derivades del 
conveni a partir de l’avaluació de l’assoliment d’objectius i indicadors previstos per dur a 
terme els ajustos i millores que s’escaiguin. 

 
Atès que el termini màxim per a justificar la subvenció s’estableix a l’Apartat 15.3 de 
l’Ordre 153/2017 en dos mesos, comptats des de la finalització del pla de treball aprovat, 
essent la data límit de justificació el 28 de febrer de 2018. Els ajuntaments de Vilablareix 
i Celrà es comprometen a lliurar tota la documentació necessària com a mínim 15 dies 
abans de la finalització d’aquest termini per tal que l’Ajuntament de Girona pugui 
presentar la justificació amb temps i forma suficient. 

 
L’Ajuntament de Girona es compromet a assumir les tasques inherents a la condició 
d’entitat promotora i a transferir als ajuntaments de Vilablareix i Celrà les quantitats que 
els correspongui conforme als terminis i programa marc del Departament d’Empresa i 
Coneixement, una vegada l’ajut i/o bestreta sigui ingressat en la tresoreria de 
l’Ajuntament de Girona. 

 
Cinquè.‐ Actuacions i accions 
Els ajuntaments de Girona, Vilablareix i Celrà actuen com a agrupació d’entitats 
garantint els serveis bàsics i complementaris següents: 
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Sisè.‐ Pressupost actuacions 

 

 
El pressupost definitiu (subvenció i cost elegible), que s’incorporarà com a addenda al 
present conveni, serà el que es determini, a la Resolució d’atorgament de subvenció de la 
convocatòria regulada per la Resolució EMC/1890/2017 i l’Ordre EMC153/2017, de 18 de 
juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria 
emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l’any 
2017. 
 
Setè.‐ Comissió 
Amb la signatura del conveni es dóna per creada la Comissió de seguiment, avaluació i 
interpretació d’aquest conveni integrada pels responsables tècnics designats per a 
cadascuna de les parts. 
 
Vuitè.‐ Vigència 
S’estableix la vigència del conveni com el període del projecte subvencionat i fins a la 
data màxima de justificació del mateix. En tot cas, aquesta agrupació no es dissoldrà fins 
que hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen els articles 99 i 65 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Novè.‐ Causes de resolució 
Són causes de resolució l’acompliment de l’objecte pel qual es formula aquest conveni, 
així com per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les seves obligacions i/o 
per mutu acord de les parts signants. 

 
Desè.‐ Interpretació 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu a Girona. 

 
I en prova de conformitat, signen aquest Conveni en el lloc i data indicats 
 
Glòria Plana Yanes Regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i 
Turisme, Ajuntament de Girona 
Dono fe, 
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Jose Ignacio Araujo Gómez El Secretari, Ajuntament de Girona 
 
David Mascort Subiranas Alcalde, Ajuntament de Vilablareix 
Dono fe, 
Mònica Iborra Giró La Secretària, Ajuntament de Vilablareix 
 
Daniel Cornellà Detrell Alcalde, Ajuntament de Celrà 
Dono fe, 
Rosa Maria Melero Agea La Secretària, Ajuntament de Celrà 
 
Jaume Busquets Arnau President, Consell Comarcal del Gironès 
Dono fe, 
Jordi Batllori Nouvilas El Secretari, Consell Comarcal del Gironès 
 
Jordi Viñas Xifra Alcalde, Ajuntament de Salt 
Dono fe, 
M. Lourdes Palomino Pellicer La Secretaria, Ajuntament de Salt 

 
 
16. Altres assumptes de caràcter urgent.  
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no inclòs en l’ordre del dia i que correspon a l’assumpte següent: l’acceptació de la cessió 
d’una finca a favor de l’Ajuntament. S’aprova per unanimitat la urgència. 
 
16.1. ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ GRATUÏTA DE PORCIÓ DE FINCA A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

El dia 8 d’agost de 1996 l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà i la Sra. (…) formalitzen un 
conveni de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Celrà, entre d’altres, de la porció del 
terreny afectada per espai verd lliure públic de la finca registral número 1.888.  
 
Concretament, el pacte primer d’aquest conveni diu literalment el següent: 
 

 PRIMER.- La Sra. (…) cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Celrà, amb la 
condició que es dirà en el paràgraf següent, la porció del terreny afectada per espai 
verd lliure públic i situada en la finca descrita en l’antecedent I) del present 
conveni. 
 
Aquesta cessió queda subjecte, i així es farà constar en el corresponent document 
de formalització, a la  condició suspensiva de la vida de la cedent. Per tant, la 
cessió quedarà plenament materialitzada, sense necessitats d’ulteriors tràmits, en 
el moment de la defunció de la Sra. (…), moment en la qual l’Ajuntament de Celrà 
portarà a terme les actuacions previstes a la zona, però no abans. 
 

Aquest conveni va ésser aprovat per l’Ajuntament de Celrà en sessió plenària del dia 3 de 
setembre de 1996, en els termes següents “aprovar en tots els seus extrems el conveni 
urbanístic celebrat entre l’Ajuntament de Celrà i la Sra. (…), que consta a l’expedient, 
facultant al Sr. Alcalde per a l’atorgament de tots els documents que siguin necessaris per 
a l’execució del referit conveni”.  
 
A data d’avui ja s’ha complert la condició suspensiva que preveia el conveni donat que ja 
s’ha produït malauradament la defunció de la Sra. (…). A tal efecte, s’ha confeccionat un 
document de cessió a formalitzar entre l’Ajuntament de Celrà i el Sr.(…), hereu de la Sra. 
(…). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 28, 29, 31  del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals i 
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206 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. 
 
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 el document de cessió gratuïta de porció de finca registral número 1888, 
destinada a sistema general de parcs i jardins urbans d’espais lliures a favor de 
l’Ajuntament de Celrà, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per elevar a escriptura pública aquesta cessió, per tal que 
l’hereu de la Sra. (…), el Sr. (…), comparegui davant notari per ratificar la cessió de la 
porció d’aquesta finca i el Sr. Alcalde accepti el ple domini de la finca que se segregarà i 
que es descriu en el pacte segon del document a formalitzar. 
 
ANNEX 
 

CESSIÓ PORCIÓ FINCA REGISTRAL NÚMERO 1888, DESTINADA A SISTEMA 
GENERAL DE PARCS I JARDINS URBANS D’ESPAIS LLIURES 

 
 

PARTS QUE INTERVENEN 
 

 
D’una part, el senyor DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde president de l’Ajuntament de 
Celrà, amb DNI (…), actuant en representació de la corporació, i facultat per aquest acte 
d’acord amb l’article 21.1.b)  de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, segons redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’ abril,  i Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
 
I d’una altra, senyor (…), major d’edat, amb DNI (…), com a hereu de la Sra. (…) i amb 
domicili a efectes de notificacions (…). 
 
DAVANT MEU, la Sra. ROSA M. MELERO AGEA, secretària general de l’Ajuntament de Celrà. 
Ambdues parts tenen, a judici meu, capacitat legal suficient per a l’ atorgament del present 
document i lliure i espontàniament: 
 
MANIFESTEN 

 
 
1.- El dia 8 d’agost de 1996 l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà i la Sra. (…) formalitzen un 
conveni de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Celrà, entre d’altres, de la porció del 
terreny afectada per espai verd lliure públic de la finca registral número 1.888. S’adjunta 
com a ANNEX I aquest conveni. 
  
Concretament, el pacte primer d’aquest conveni diu literalment el següent: 
 

 PRIMER.- La Sra. (…) cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Celrà, amb la 
condició que es dirà en el paràgraf següent, la porció del terreny afectada per espai 
verd lliure públic i situada en la finca descrita en l’antecedent I) del present 
conveni. 
 
Aquesta cessió queda subjecte, i així es farà constar en el corresponent document 
de formalització, a la  condició suspensiva de la vida de la cedent. Per tant, la 
cessió quedarà plenament materialitzada, sense necessitats d’ulteriors tràmits, en 
el moment de la defunció de la Sra. (…), moment en la qual l’Ajuntament de Celrà 
portarà a terme les actuacions previstes a la zona, però no abans. 
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Aquest conveni va ésser aprovat per l’Ajuntament de Celrà en sessió plenària del dia 3 de 
setembre de 1996, en els termes següents “aprovar en tots els seus extrems el conveni 
urbanístic celebrat entre l’Ajuntament de Celrà i la Sra. (…), que consta a l’expedient, 
facultant al Sr. Alcalde per a l’atorgament de tots els documents que siguin necessaris per 
a l’execució del referit conveni”.  
 
2.- A data d’avui ja s’ha complert la condició suspensiva que preveia el conveni donat que 
ja s’ha produït malauradament la defunció de la Sra. (…).  
 
 
Per tot l'exposat, formalitzen aquest document de cessió amb subjecció als pactes següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest document és establir els termes i condicions de la cessió gratuïta a favor 
de l’ Ajuntament de Celrà de la finca que es descriu en el pacte segon, i ja cedida en data 8 
d’agost de 1996 per la Sra. (…). 
 
A tal efecte, el Sr. (…), com a hereu de la Sra. (…), compareixerà davant notari per ratificar 
la cessió de la porció de la finca registral número 1.888 i que respon a la primera sort de 
dita finca registral, inscrita en el (...). 
 
L’esmentada finca registral pertany al Sr. (…) en virtut d’escriptures d’acceptació 
d’herència, de data (…) i d’Inventari i Adjudicació d’Herència (…). 

 
I el Sr. Alcalde, en representació de l’Ajuntament de Celrà, també compareixerà davant 
Notari, acceptant el ple domini de la finca que se segregarà i que es descriu en el pacte 
segon d’aquest document. 
 
SEGON.- DESCRIPCIÓ DE LA FINCA 

 
La finca que se cedeix respon a la descripció següent:  
 

Finca amb una superfície de 5.465 m2. LIMITA: al Nord, amb Ctra. de Juià; a l’Est, 
amb Carrer Torrent d’Orriols; a l’oest, amb espais lliures públics i al Sud, amb la 
finca matriu. 

 
Finca que, de conformitat amb el pla general d’ordenació urbana del municipi de Celrà, està 
qualificada com a espai lliure verd públic. 
 
Aquesta porció de terreny urbana, que s’ha de segregar de la major finca registral número 
1.888, està situada al C/ Juià, s/n. 
 
Actualment es correspon amb la finca amb referència cadastral número (…). 
 
A tal efecte, s’adjunta topogràfic de la finca cedida, i que s’adjunta com a annex II. 
 
 
TERCER.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 
1.- L’Ajuntament de Celrà es farà càrrec de les despeses que s’originin per la 

construcció d’una tanca perimetral que delimiti la finca cedida amb la finca matriu. 
 

La tanca serà d’obra amb una alçada de 0,90 metres i acabada amb pedra. La part superior 
de la tanca fins a una alçada de 1,80 metres serà de lames d’acer per pintar, amb una 
opacitat de com a mínim del 50% de vista frontal. I es plantaran  elements vegetals per la 
part exterior de la tanca i es farà una porta de sortida al parc. 
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2.- L’Ajuntament de Celrà es farà càrrec de la construcció d’un portal d’accés a la 
finca per la part nord, des de la carretera de Juià. Aquest portal tindrà una amplada de 3 
metres i es tancarà amb una porta d’acer de dues fulles batents.  
 
L’alçada del portal serà de 1,80 metres, com a màxim i complirà amb les determinacions 
que estableix l’article 40.3 del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà. 
 
  

3.- L’Ajuntament de Celrà es compromet a realitzar les tasques d’adequació i 
manteniment del bé cedit amb l’objectiu de conservar-ne l’estètica i la funcionalitat com a 
sistema general de parcs i jardins urbans d’espais lliures. 
 
 
 4.- En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’Ajuntament de 
Celrà relatiu a aquesta finca, es farà constar la cessió realitzada per la família (…), amb el 
nom de (…). 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i data indicats. 
 
Celrà,  ...   desembre de 2017 
 
 
ALCALDE      CEDENT 
DANIEL CORNELLÀ DETRELL    (…) 

 
LA SECRETÀRIA 

ROSA M. MELERO AGEA 
 
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
L’alcalde informa dels diferents assumptes que s’inclouran a l’ordre del dia del ple que es 
celebrarà el proper dia 12 de desembre de 2017. 
 
18. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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