
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 2/2018 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: 7 de febrer de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 20:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 7 de febrer de 2018, 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 
segona 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 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
Absents 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde. 
 
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 
16 de gener de 2018.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 16 de 
gener de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 

 
En matèria urbanística 
 
2. Atorgament de llicència urbanística d’obra major per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Salvador Espriu, 4. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 d’octubre de 2017, registre d’entrada municipal 13.773, el Sr. (…),  sol·licita 

llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Salvador Espriu, 4 de Celrà. 



 

  
 

 

2. En data 24 d’octubre de 2017, registre de sortida municipal núm. 11.823, es requereix 
al Sr. (…) documentació complementària. 

3. En data 14 de desembre de 2017, registre d’entrada municipal núm. 14.839, el Sr. (…) 
presenta part de la documentació requerida. 

4. En data 19 de gener de 2018, registre de sortida municipal núm. 163, es requereix al 
Sr. (…) que presenti la documentació restant. 

5. En data 23 de gener de 2018, registre d’entrada municipal núm. 365, el Sr. (…) 
presenta aquesta documentació. 

6. En data 25 de gener de 2018, 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 municipal per a la CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al carrer Salvador Espriu núm. 4 de Celrà (ref. (…)), 
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). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
La comunicació prèvia De la 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 
obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  



 

  
 

 

L’habitatge presentat és nivell A. S’ha presentat la sol·licitud del registre de certificats 
d’eficiència energètica d’edificis a l’ICAEN. Amb la comunicació prèvia de la primera 
utilització caldrà presentar l’etiqueta energètica. 
 
Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que 
afectin a espais públics.  
Per l’aire condicionat i altres caldrà dónar compliment a les ordenances municipals. 
 
Condicions Generals: 
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.  
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent 
de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud 
i llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 
números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
La llicència inclou la construcció de les tanques.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i 
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Celrà.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es 
col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de 
dilatació i amb el mateix tractament i acabat que l'existent.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de 
1ª ocupació i alta cadastral.  
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació 
de qualsevol altre servei municipal.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
 

Base liquidable declarada: 297.992,16 € 



 

  
 

 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        9.684,75 €  

Bonificació 10% (Art. 4.3) - 968,47 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    9.038,28 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 
 
 

3. Llicència urbanística per la legalització de piscina a l’edifici plurifamiliar 
situat a la Ctra Palamós, 116-128 – c/Germans Sabat 98. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 22 de gener de 2018, registre d’entrada municipal 330, la Comunitat de 

Propietaris Palamós, 116-128 cantonada carrer germans Sàbat, 98,  sol·licita llicència 
urbanística per a la legalització d’una piscina comunitària a l’edifici plurifamiliar situat a 
la carretera Palamós, 116-128 cantonada carrer Germans Sàbat, 98 de Celrà. 
 

2. En data 1 de Febrer de 2018, 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.  

 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS PALAMÓS 116-128 - CARRER 
GERMANS SÀBAT 98 DE CELRÀ amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la 
LEGALITZACIÓ DE PISCINA COMUNITÀRIA a la carretera Palamós, 116-128 – carrer 
Germans Sàbat 98 de Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació 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: 36.265,68 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:  1.178,63 €  

Placa informativa:  0,00 € 

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

 
TOTAL:    1.333,63 Euros 

 

 
Sisè.- Notificar aquest acord al titular de la llicència. 

 
 
4. Atorgament llicència urbanística per construcció d’un centre de mesura a la cantonada 
Carrer Tramuntana-Ter. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 22 de desembre de 2017, registre d’entrada municipal 15.037, l’empresa 

APLICACIONS ELÈCTIQUES SA,  sol·licita llicència urbanística per desplaçar centre de 
mesura, obertura i reposició de 40 m de rasa per estesa de nova línia elèctrica, 
substitució de línia elèctrica de mitja tensió aèria i substitució de suport de formigó per 
nou suport metàl·lic al carrer Tramuntana, s/n cantonada carrer ter, s/n de Celrà. 

 
2. En data 1 de febrer de 2018, 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 a l’empresa APLICACIONS ELÈCTRIQUES SA amb NIF núm. (…) llicència 
municipal per desplaçar centre de mesura, obertura i reposició de 40 m de rasa per estesa 
de nova línia elèctrica, substitució de línia elèctrica de mitja tensió aèria i substitució de 
suport de formigó per nou suport metàl·lic al carrer Tramuntana, s/n cantonada carrer Ter, 
s/n 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: 
 

 

Condicions particulars abans de començar les obres: 
• Es presentarà la llicència fiscal del constructor a Celrà o província (model 036). 
• Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals, la direcció de les obres i el constructor. 
• Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents. 
• Es presentarà l'acta TIC de serveis afectats. 
• Amb la comprovació de les cates, es concretarà la situació definitiva de les rases. 
• Si la pavimentació de la vorera es fa amb formigó, l'acabat serà amb ratllat 

perpendicular a la vorada i amb juntes de dilatació cada 4,00 m. 
• Els fonaments del nou CM no envairà la vorera pública. 

 
Condicions particulars a l’acabar les obres: 

• Es presentaran plànols definitius acotats i referenciats a punts fixes, de les 
instal·lacions existents i de les realitzades en els espais públics.  

• Es presentaran els certificats de l'empresa de gestió de  residus i la sol·licitud de 
devolució de l'aval per a la gestió de residus. 

Condicions generals : 
• La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director, implicarà la immediata i 

total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les 
mateixes condicions que inicialment foren precises. 

• No es pot intervenir en cap servei d'instal·lacions municipals sense prèvia 
autorització.  

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

Base liquidable declarada: 23.231,52 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:          755,02 €  

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 80,00 € 

 
TOTAL:    847,02 Euros 

 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
5. Concessió llicència de parcel·lació de la finca registral número 1.888. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En sessió de la Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2017, es va aprovar el 
document de cessió gratuïta de porció de la finca registral número 1888, destinada a 



 

  
 

 

sistema general de parcs i jardins urbans d’espais lliures a favor de l’Ajuntament de Celrà. I 
en el pacte primer del document ja es feia constar que aquesta porció de finca es 
segregaria segons descripció que consta en el pacte segon del mateix document. 
 
2.- L’arquitecta municipal, en data 1 de febrer de 2017, ha emès l’informe que es transcriu 
tot seguit: 

 
ANTECEDENTS 
 
La finca objecte de la segregació és una finca situada al nucli de la població 
coneguda com Can Cors. La finca es troba qualificada com a Verd Privat existent 
(clau Vpa) i parcialment un àmbit a la part nord com a sistema d’Espais Lliures. 
L’objecte de la segregació és la separació de les dues parts segons les seves 
qualificacions urbanístiques per a la cessió de l’àmbit qualificat com a sistema 
d’Espais Lliures. 
 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta d’una parcel·la cadastral amb referència (…) de 29.621m2. 
 
Es tracta de la finca registral següent: 
- Finca 1888, inscrita al tom 1121, llibre 42 i foli 94 del Registre de la Propietat 
número 3 de Girona. 
 
S’aporta còpia de la nota simple registral. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 

• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de 
novembre de 1998. 

• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 27 de juliol de 2006. 

 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona Vpa - Zona de verd privat existent 
 
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 
 

Art. 90 – Verd Privat  (Clau VP) 
 

1. DEFINICIÓ. 
Aquesta zona ordena els sòls privats lliures d’edificació però vinculats a una 
edificació principal, on el Pla General determina la conservació dels 
elements vegetals existents o l’obligatorietat d’ajardinar.los . 
 
2. SUBZONES. 
D'acord amb les característiques d'ordenació s'estableixen dos subzones: 
- verd privat existent, clau Vpa, que correspon als sòls amb edificacions 
aïllades voltades de jardins d’interès, que cal conservar pel seu propi valor 
patrimonial y per al manteniment del caràcter y peculiar identitat que 
confereixen a la fisonomia del paisatge de Celrà. 
- verd privat de nova creació, clau VPb, que correspon als sòls no 
edificables que per les particulars característiques de l’espai ordenat on es 
troben o per determinació dels planejaments d’on procedeixen, cal 
consolidar com a espais lliures verds. 



 

  
 

 

 
  

3. CONDICIONS D’US 
En aquestes zones únicament son admissibles activitats relacionades amb el 
lleure que no suposin noves construccions sobre el terreny natural, i que en 
cap cas vagin en detriment dels objectius de protecció establerts. 
S’admet la construcció de piscines sempre que no es cobreixin i es separin 
dels límits de parcel·la i vial un mínim de tres metres. 

 
La part nord de la parcel·la està qualificada de sistema d’Espais Lliures. 
 
L’edificació existent anomenada Can Cors està protegida segons el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni amb el número de fitxa 90, amb nivell de protecció B i D. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació de la qual es disposa, la finca objecte de la segregació és 
la següent: 
 
Finca inicial: 
 

- Finca inicial 1888: finca existent es troba en clau Vpa – Zona Verd privat 
existent i en sistema d’Espais lliures (clau V). “PRIMERA SUERTE: La casa 
“Manso Guinart” senyalada  amb el número cinquanta-nou en el quart del 
Nord, tenint la seva porta al sud, composta de planta baixa i de dos pisos i 
amb tots els seus annexos de pati, era, paller i demés; ocupa una 
superfície de setze àrees trenta-vuit centiàrees la qual casa i annexes es 
troba enclavada dins d’una peça de terra anomenada “La Quintana” , de 
cabuda dos hectàrees seixanta-dos àrees quaranta-nou centiàrees  i en 
conjunt llinda: a l’Est i Sud, amb el torrent d’Orriols; a l’Oest, amb Sixte 
Camps i successors de Miquel Clà i al Nord, amb camí. Forma part integrant 
d’aquesta sort i constitueix un tot amb la mateixa, el cabdal d’aigua 
procedent de dos torrents anomenats “cabrers i vermell” i de les fonts 
immediates que aflueixen a les mateixes, la qual és conduïda mitjançant 
una mina o aqüeducte existent de temps immemorial i construïts pels amos 
de la casa “Cors Guinart” i pel consum i necessitats de la pròpia casa i reg 
de l’anomenada peça de terra “La Quintana” en aquella està enclavada. 

 
Es proposa la segregació de la finca inicial descrita en les dues finques resultants 
següents: 
 

- Finca A: “PRIMERA SUERTE: La casa “Manso Guinart” senyalada  amb el 
número cinquanta-nou en el quart del Nord, tenint la seva porta al sud, 
composta de planta baixa i de dos pisos i amb tots els seus annexos de 
pati, era, paller i demés; ocupa una superfície de setze àrees trenta-vuit 
centiàrees la qual casa i annexes es troba enclavada dins d’una peça de 
terra anomenada “La Quintana” , de cabuda dos hectàrees set àrees 
vuitanta-quatre centiàrees i en conjunt llinda: a l’Est i Sud, amb el torrent 
d’Orriols; a l’Oest, amb Sixte Camps i successors de Miquel Clà i al Nord, 
amb finca la qual es segrega. Forma part integrant d’aquesta sort i 
constitueix un tot amb la mateixa, el cabdal d’aigua procedent de dos 
torrents anomenats “cabrers i vermell” i de les fonts immediates que 
aflueixen a les mateixes, la qual és conduïda mitjançant una mina o 
aqüeducte existent de temps immemorial i construïts pels amos de la casa 
“Cors Guinart” i pel consum i necessitats de la pròpia casa i reg de 
l’anomenada peça de terra “La Quintana” en aquella està enclavada.” 
 

- Finca B: “URBANA: Peça de terreny, situada en el terme municipal de Celrà, 
de forma irregular i 5.465 m2 de superfície, que limita en conjunt: al Nord, 



 

  
 

 

amb Carretera de Juià; a l’Est, amb carrer Torrent d’Orriols; a l’Oest, amb 
espais lliures públics; i al Sud, amb finca matriu de la qual es segrega. La 
finca està qualificada com a espai lliure verd públic.” 

 
Es tracta d’una segregació urbanística. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S’informa favorable sobre la segregació de la finca registral 1888 en dues finques 
resultants. 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
 
2.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
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. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Autoritzar la parcel·lació de la finca registral 1888 amb l’objecte de formar les 
dues finques registrals següents: 
 

- Finca A: “PRIMERA SUERTE: La casa “Manso Guinart” senyalada  amb el 
número cinquanta-nou en el quart del Nord, tenint la seva porta al sud, 
composta de planta baixa i de dos pisos i amb tots els seus annexos de 
pati, era, paller i demés; ocupa una superfície de setze àrees trenta-vuit 
centiàrees la qual casa i annexes es troba enclavada dins d’una peça de 
terra anomenada “La Quintana” , de cabuda dos hectàrees set àrees 
vuitanta-quatre centiàrees i en conjunt llinda: a l’Est i Sud, amb el torrent 
d’Orriols; a l’Oest, amb Sixte Camps i successors de Miquel Clà i al Nord, 
amb finca la qual es segrega. Forma part integrant d’aquesta sort i 
constitueix un tot amb la mateixa, el cabdal d’aigua procedent de dos 
torrents anomenats “cabrers i vermell” i de les fonts immediates que 
aflueixen a les mateixes, la qual és conduïda mitjançant una mina o 
aqüeducte existent de temps immemorial i construïts pels amos de la casa 
“Cors Guinart” i pel consum i necessitats de la pròpia casa i reg de 
l’anomenada peça de terra “La Quintana” en aquella està enclavada. 
 
La finca està qualificada com a verd privat existent (Clau VPa)” 
 

- Finca B: “URBANA: Peça de terreny, situada en el terme municipal de Celrà, 
de forma irregular i 5.465 m2 de superfície, que limita en conjunt: al Nord, 
amb Carretera de Juià; a l’Est, amb carrer Torrent d’Orriols; a l’Oest, amb 
espais lliures públics; i al Sud, amb finca matriu de la qual es segrega.  
 
La finca està qualificada com a espai lliure verd públic (sistema de parcs i 
jardins urbans –V-).” 

 



 

  
 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Registre de la Propietat núm. 3 de Girona i a la 
Gerència Territorial del Cadastre. 

 
En matèria de contractació administrativa 
 
6. Adjudicació d’un contracte menor de serveis per la diagnosi tècnica del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable del municipi de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària, del dia 14 de novembre de 2017, es va acordar iniciar l’expedient 
pel canvi de forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Celrà i es va crear 
una comissió d’estudi encarregada de redactar la memòria justificativa, el projecte 
d’establiment i prestació del servei i el reglament que reguli el servei.  
 
2.- Per tal de donar compliment a les tasques encomanades a la Comissió l’empresa Heras 
enginyers, S.L. ha presentat oferta econòmica per a realitzar l’auditoria de diagnosi tècnica 
del servei municipal d’abastament d’aigua potable del municipi de Celrà, que culminarà 
amb la redacció de la memòria justificativa, del projecte de prestació del servei i de les 
prescripcions tècniques per a licitació d’un contracte de serveis d’abastament d’aigua, per 
un import de 17.000,00 euros, IVA exclòs (20.570,00 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 l’objecte. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Heras enginyers, S.L., amb NIF núm. (…) i domicili 
al carrer Cervantes, 118 de Calella (Barcelona), el contracte menor de serveis per a 
realitzar l’auditoria de diagnosi tècnica del servei municipal d’abastament d’aigua potable 
del municipi de Celrà, que culminarà amb la redacció de la memòria justificativa,  del 
projecte de prestació del servei i de les prescripcions tècniques per a licitació d’un contracte 
de serveis d’abastament d’aigua, per un import de 17.000,00 euros, IVA exclòs (20.570,00 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
El termini per a l’entrega d’aquests treballs seran de 6 mesos, com a màxim, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.22799 “Treball realitzats empreses i professionals independents”, del pressupost 
vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir des de  
l’aprovació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
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. Adjudicació d’un contracte menor obres pel trasllat de la pica de pedra que hi ha a la 
Torre Desvern. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’empresa Obres i construccions Celrà, S.L. és l’adjudicatària del contracte d’obres per a la 
reforma de l’entrada i el pati gòtic de la Torre Desvern. A la planta baixa de l’edificació, on 
s’han de dur a terme els treballs, hi ha una pica de pedra picada de grans dimensions que 
convé treure per poder executar l’obra. 
 
Obres i construccions Celrà, S.L. ha presentat un pressupost per a realitzar el trasllat de la 
pica de pedra a un espai on no es pugui malmetre per l’execució de les obres de reforma 
de l’entrada i el pati gòtic de la Torre Desvern, per un import de 3.688,50 euros IVA exclòs 
(4.463,08 euros IVA inclòs). 
 
En data 29 de gener de 2018 emet informe l’arquitecta municipal proposant l’adjudicació 
del contracte menor d’obres a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., per 
import de 3.688,50 euros IVA exclòs (4.463,08 euros IVA inclòs). 
 
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 realitzar el trasllat de la pica de pedra 
de la Torre Desvern a favor de l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., amb NIF núm. 
(…), amb domicili al carrer Parets, 7, 2n-D de Celrà 17460, per un import de 3.688,50 
euros IVA exclòs (4.463,08 euros IVA inclòs). 
La pica de pedra es traslladarà des de la seva ubicació actual a la sala del costat de la seva 
ubicació actual.  
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3360.68200 
“Rehabilitació patrimoni cultural” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’adjudicatari, i comunicar-li 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. Aprovació del plec de condicions que ha de regir l’atorgament de llicències 
d’utilització privativa d’instal·lacions municipals per a la realització de casals 
d’estiu i obrir la corresponent convocatòria. 

 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà regular el procediment per a l’atorgament de setze 
llicències d’utilització privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de casals 
d’estiu, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, exigits a l’article 57.3 
del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per la Generalitat de Catalunya en el 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
S’ha redactat un plec de condicions per a l’atorgament de setze llicències d’utilització 
privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de casals d’estiu 2018 i 2019, amb 
possibilitat de ser prorrogades per als casals d’estiu 2020 i 2021.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir per a l’atorgament de setze 
llicències d’utilització privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de casals 
d’estiu i obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per part de les entitats que 
hi estiguin interessades.  
 
Segon.- Exposar al públic la present convocatòria mitjançant un anunci al BOP, en el tauler 
d’anuncis i a la pàgina web de Celrà. 

 
 
9. Aprovació de preus públics. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de cultura es presenta informe, de 10 de gener de 2018, de la proposta dels preus 
públics corresponents  a  una obra de teatre per la Festa Major del 2018 i per la realització 
del curs de Rakú pel 2018. 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 11 de gener de 2018 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria 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. 
 
Per tot això, 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 
CURSOS/TALLERS 
 

  
 

 
OBRES DE TEATRE 

 

 
 
 
10. Atorgament de subvenció per l’organització de l’Aplec de la sardana a favor de 
l’Agrupació Sardanista de Celrà. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 9 i 11 de gener de 2018, registres d’entrada municipal E2018000100 i 
E2018000143, el Sr. (…), en representació de l’Agrupació Sardanista de Celrà amb CIF (…), 
va presentar la documentació justificativa de les despeses i ingressos de l’Aplec de la 
Sardana 2017 i va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una subvenció per a la realització de 
l’Aplec de la Sardana 2018. 
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de l’Agrupació Sardanista de Celrà per import de 1.800,00€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
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 

Cursos Dates
Raku 2018 100,00 €             

Preu Públic 
€/curs

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC Promoció

2x1 El Punt 
avui

Bona nit benparits! 28/04/2018 14,00 €   12,00 €      9,10 €     9,80 € 9,80 €  10,00 €     7,50 €        

Preu Públic (IVA inclòs)/entrada



 

  
 

 

118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.   
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 

Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.800,00€ 
a favor de l’entitat l’Agrupació Sardanista de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a la Ctra. de 
Juià, 48 (17460) de Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades l’Aplec de la Sardana per 
l’exercici 2018. 
 
Segon.- 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, 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’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la 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. 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. 

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

7. 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. 

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48002 
‘Associació Sardanista de Celrà. Aplec’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2018. 
 
Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 



 

  
 

 

 
11. Atorgament de subvenció a favor del Col·legi d’Aparelladors i arquitectes 
tècnics i enginyers de l’Edificació de Girona per cobrir part del cost del 
manteniment de la fibra òptica del viver d’empreses. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió plenària del dia 11 d’octubre de 2016 es va aprovar el text del conveni de 
col·laboració entre el Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació 
de Girona - Cecam i l’Ajuntament de Celrà amb la finalitat de continuar regulant la 
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Col·legi en el terreny de la creació d’empreses 
mitjançant el viver d’empreses,  que ja funciona des de l’any 2005. 
 
La clàusula tercera del conveni estableix com a obligacions de l’Ajuntament el següent:  

 
A partir del mes de gener de 2017 l’Ajuntament de Celrà es compromet a destinar 
1.500 € anuals al viver d’empreses del CECAM amb la finalitat de cobrir part del 
cost del manteniment de la fibra òptica, que representa aproximadament un 25 % 
del cost total.  
 
Per fer front a aquesta despesa l’Ajuntament crearà l’aplicació pressupostària 
corresponent en el pressupost de l’exercici 2017 i següents amb l’import de 1.500 
euros/anuals. 
 
L’abonament d’aquesta subvenció es realitzarà a favor del CECAM, qui suporta la 
totalitat del cost de la fibra, contra presentació pel mateix de les factures i 
justificants de les despeses realitzades. 
 
Seran causes de reintegrament de la subvenció concedida les determinades a 
l’article 37 de la Llei general de subvencions. 
 

2. En data 8 de gener de 2018, registre d’entrada municipal E2018000097, el Sr. (…), en 
representació del CECAM, va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una subvenció de 1.500,00 
euros per tal de sufragar parcialment el cost del manteniment de la fibra òptica del viver 
d’empreses. 
 
3. En data 25 de gener de 2018, la tècnica de promoció econòmica, emet el corresponent 
informe. 
  
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 aprova per unanimitat  
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.500,00€ 
a favor del Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona - 



 

  
 

 

CECAM, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Falgueres-Pirineus 
de Celrà, a fi de sufragar parcialment el cost del manteniment de la fibra òptica del viver 
d’empreses. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 14.2410.48900 
“Viver d’empreses” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2018.  
 
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les condicions següents: 
 

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. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre d’elles, 

davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 
 

3. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

 
4. 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 al Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’edificació de Girona - CECAM, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació.  
 
 

12. Aprovació de conveni de col·laboració d’activitats formatives relacionades 
amb el projecte singular aula empresa. 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 18 de juliol de 2016 es va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà 
per al projecte d’atenció a la diversitat, aula empresa, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de l’Institut de Celrà. 
 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
L’institut de Celrà ha comunicat a l’Ajuntament que el Sr. (…) ha deixat de participar en el 
projecte singular d’aquest curs, el qual realitzava les seves pràctiques a l’àrea de promoció 
econòmica. 
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un annex a l’esmentat 
conveni de col·laboració, per a què l’estudiant que s’indica a continuació pugui realitzar 
activitats d’aplicació pràctica a l’entitat col·laboradora següent: 
 
 
 
 



 

  
 

 

NOM DE 
L’ALUMNAT D.N.I. ENTITAT 

COL·LABORADORA 
PERÍODE 

PRÀCTIQUES HORARI 

(…) (…) Promoció 
econòmica 
Ajunt.Celrà 

8/2/2018 a 
7/6/2018 

Dl, dt i dj de 
8.30 a 13.30h 

 
Vist el conveni de col·laboració d’activitats formatives per a la realització d’activitats 
d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte singular aula empresa de l’Institut 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 el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de 
Celrà, les entitats col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la 
realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte singular aula 
empresa de l’Institut de Celrà, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Institut de Celrà.  

 
 
13. 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: Licitació per a la 
utilització, mitjançant concessió de domini públic, d’una nau per a la generació d’activitat 
econòmica. S’aprova per unanimitat la urgència. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà és propietari de quatre naus industrials situades al carrer Cadí del 
Polígon Industrial de Celrà, a la parcel·la b-20 destinades a la funció de viver d’empreses. 
Aquestes naus es van construir amb la finalitat de fomentar la creació de noves empreses, 
facilitant i potenciant la localització industrial i comercial al municipi, ajudar a la 
consolidació de les empreses emergents i generar nous llocs de treball al municipi. 
 
El dia 31 de març de 2018 finalitzarà la concessió administrativa per a la utilització de la 
nau número 2, per la qual cosa correspon obrir el procediment per a una nova concessió 
administrativa d’aquesta nau. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar el plec de condicions que ha de regir la 
concessió demanial per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu per a 
la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà, i obrir la corresponent 
convocatòria, amb l’objectiu de seleccionar projectes empresarials presentats per persones 
emprenedores per ocupar aquestes dues naus. 
 
2. N’ha emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient. 
 
 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
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, 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, en relació amb la seva disposició transitòria primera, 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. 
 
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 el plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu de la nau número 2, de 
propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà. 
 
Segon. Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini 
de 45 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona. L’anunci 
també es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
 
14. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
15. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 20:00 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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