
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 7/2018  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 17 d´abril de 2018 
Horari: de 19:00 hores a 20:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:00 hores del dia 17 d´abril 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 
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 assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, regidores 
delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i 
que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
3 d’abril de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 
d’abril de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació prèvia de llicència urbanística per reforma d’habitatge unifamiliar 
aïllat Can Bóta (expedient X11/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 18  de desembre de 2017, registre d'entrada municipal núm. 14.940, el Sr. 
(…), sol·licita llicència urbanística per a la reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat 
anomenat Can Bota, situat al carrer jacint Verdaguer, núm. 22. 
 

2. En data 16 de gener de 2018 l’arquitecta municipal emet informe indicant que la 
documentació aportada inclou la justificació específica de la finalitat del projecte i 



 

  
 

 

l’estudi d’impacte paisatgístic i que no inclou els informes de les administracions.  
 
També consta en l’expedient l’informe emès per la Secretària de la Corporació sobre la 
legislació i el procediment administratiu que s’ha de seguir. 
 

3. En data 15 de febrer de 2018, mitjançant Decret d’alcaldia 123/2018, es va admetre a 
tràmit la llicència per restaurar i recuperar el Mas Can Bota i rehabilitar-lo per 
habitatge unifamiliar habitual, situat al carrer Jacint Verdaguer núm. 22 de Celrà.  
 
En la mateixa data, registre de sortida municipal núm. 369, es sol·liciten els informes 
sectorials, als que fa referència l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
I se sotmet l’expedient a informació pública, per un termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el BOP de Girona número 38, de 22 de 
febrer de 2018, en el PUNT AVUI del dia 22 de febrer de 2018, a l’e-tauler de la pàgina 
web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

4. En data 5 de març de 2018, registre d’entrada municipal núm. 1.068 el Departament 
de Territori i Sostenibilitat ens fa tramesa de l’informe geològic, en data 13 de març de 
2018, registre d’entrada municipal núm. 1.192, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ens fa tramesa de l’informe de patrimoni ( en el que es fa constar que no 
consta cap jaciment arqueològic ni paleontològic que pugui restar afectat) i en data 9 
d’abril de 2018, registre d’entrada municipal núm. 1.630, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ens tramet l’informe de desenvolupament rural ( en el que es fa constar 
que no està comprés en cap Pla Sectorial Agrari i informa favorablement la 
rehabilitació). Restant pendent, a data d’avui, la tramesa de l’informe de l’ACA. 
 

5. En data 13 d’abril de 2018, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Objecte del projecte 
 
En primer lloc hem de tenir en compte quin és l’objecte del projecte que ha presentat el Sr. 
(…), que no és altre que el de restaurar i recuperar el Mas Can Bota, i rehabilitar-lo per a 
habitatge unifamiliar habitual. Finca situada en el Carrer Jacint Verdaguer, 22. 
 
La parcel·la referenciada pertany al Sector 4- Residencial- Sol urbanitzable No programat- del 
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà.  
 
D’acord amb l’article 122 del PGOU de Celrà s’assigna a aquest sector una intensitat d’us que 
permeti els creixements de vivenda, unifamiliar o agrupada de baixa intensitat, integrades al 
medi rústic sense alteracions importants del paisatge. Els nivells d’urbanització seran els 
mínims necessaris, assolint els valors en quan a espais lliures públics o privats adequats. 
Precepte en el que també es fixen els percentatges mínims de sòl de cessions. 
 
2.- Règim urbanístic del sòl i procediment a seguir 
 
El règim del sòl urbanitzable no programat (sòl urbanitzable no delimitat amb el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme) està 
regulat a l’article 52.2 d’aquest text legal quan ens diu que “ el règim del sòl urbanitzable no 
delimitat, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s’ajusta al règim d’utilització, gaudi 
i disposició establert per aquest capítol per al sòl no urbanitzable”. 
 
I el règim d’ús establert en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010), per al sòl no urbanitzable es troba regulat en els 
articles 47, 48, 49 i 50. 
 



 

  
 

 

Per al supòsit en qüestió la regulació concreta la trobem en l’article 47.3 del DL 1/2010, el qual 
disposa el que tot seguit es transcriu: 
 

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
 

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i 
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o 
socials. 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l'entrada en vigor del 
primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que 
calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir l'impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu. 

 
3 bis. Les construccions a què es refereix l'apartat 3 han d'haver estat incloses pel 
planejament urbanístic en el catàleg que estableix l'article 50.2, per tal de destinar-les 
a habitatge familiar, entre d’altres supòsits. Les construccions a què es refereix 
l'apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb la intenció de 
destinar-les a l'ús d'habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a 
què es refereix el present apartat han de ser compatibles amb les activitats agràries 
implantades en el respectiu entorn immediat. 

 
I l’article 50.2 del DL 1/2010 disposa que el planejament urbanístic general o especial 
ha d'identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen 
la preservació o, si escau, la seva recuperació d'acord amb el que estableix l' article 
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i cases rurals en 
el catàleg s'han d'adequar a les determinacions que, si escau, estableix el planejament 
urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge. 

 
A primera vista pot semblar que la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals 
només es poden dur a terme si està inclòs en el catàleg a que fa referència l’article 50.2 del DL 
1/2010, però no hem d’obviar el que disposa la disposició transitòria quinzena del mateix text 
legal, la qual estableix el següent: 

 
1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament 
general o un pla especial d'iniciativa pública no contingui la catalogació de les 
construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per regular la seva 
reconstrucció o la rehabilitació, poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del 
procediment establert per l'article 48, amb vista a destinar a algun dels usos admesos, 
inclòs l'hoteler. La documentació, en aquest cas, ha d'incloure una justificació específica 
de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que determinen la 
preservació i la recuperació de l'edificació o, si escau, de l'impacte ambiental o de la 
necessitat d'integració en el paisatge . 

 
Per tant, caldrà seguir el procediment que estableix l’article 48 de la Llei d’urbanisme. Precepte 
que diu el següent: 
 

1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 
47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han de ser sotmesos a 
informació pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte 
d'aquestes actuacions com, si s'escau, el pla especial urbanístic formulat per a 
acomplir-les han d'incloure la documentació següent: 
 

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de 
l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. 
b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria 
de cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat. 



 

  
 

 

d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és 
comprès en un pla sectorial agrari. 
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers 
classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb 
la legislació vigent, o masses d'aigua en mal estat o en risc d'estar-ho. 
f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès. 
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

 
2.L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a 
l'ajuntament i l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que 
pertoqui, que l'ha d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta 
l'expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores 
aplicables a fi d'evitar la degradació i la fragmentació d'espais agraris i de minorar els 
efectes de les edificacions, dels seus usos i accessos i dels serveis i les infraestructures 
associats sobre la qualitat del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic 
que siguin necessàries, el compliment s'ha de garantir adequadament. El projecte es 
pot denegar, si escau, pels motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 87. 
L'avaluació d'impacte ambiental es tramita d'acord amb la legislació sectorial específica, 
quan és preceptiva. 
 
(...) 

 
I l’article 47.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística disposa el següent: 
 

47.2 L'atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable 
no delimitat per a la reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres 
construccions a què fa referència l'article 47.3 de la Llei d'urbanisme també requereix 
l'aprovació d'un projecte d'actuació específica, mentre el planejament urbanístic 
general o especial no contingui el catàleg específic que identifiqui les construccions que 
poden ser reconstruïdes o rehabilitades.  

 
Per tot l’ exposat,  
 
I 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.- Aprovar prèviament el projecte presentat pel Sr. (…), consistent en restaurar i 
recuperar el Mas Can Bota, i rehabilitar-lo per a habitatge unifamiliar habitual, situat en el 
Carrer Jacint Verdaguer, 22. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que 
procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. (…). 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

3. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’una piscina (expedient 
X341/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 5 d’abril de 2018, registre d’entrada 1582, el Sr. (…),  sol·licita llicència 
urbanística per a la construcció d’una piscina en l’espai lliure de parcel·la d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Doctor Romagós número 27 de Celrà. 

2. En data 13 d’abril 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’UNA PISCINA EN L’ESPAI LLIURE DE PARCEL·LA D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al 
carrer Doctor Romagós, 27 de Celrà (ref. cadastral núm. XXX), 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: 
 
Sol·licitud de llicència per ocupació de la via pública, si cal. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l’empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus de la construcció. 
 
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. 
Condicions Generals de les llicencies d’obres 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 



 

  
 

 

S'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la connexió a la 
xarxa general.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final obres i alta cadastral. 
Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 9.863,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        320,55 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    412,55 Euros 

 

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

 
 
4. Atorgament de llicència urbanística per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar 
entremitgeres (expedient X329/2018) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 23 de març de 2018, registre d’entrada municipal 1.403, l’empresa G_SOFT 

ONLINE SOFTWARE SLU,  sol·licita llicència urbanística per Ampliació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres (tancament porxo en planta primera de l’edificació auxiliar) 
situat al carrer Parets, 10 de Celrà. 

2. En data 9 d’abril 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 G_SOFT ONLINE SOFTWARE SLU amb NIF núm. (…) llicència 
municipal per ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres (tancament porxo en planta 
primera de l’edificació auxiliar) situat al carrer Parets núm. 10 de Celrà (ref. cadastral núm. 
XXX), 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: 
 
 

Caldrà presentar la documentació següent abans de l’inici de les obres: 
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
Condicions Generals de les llicencies d’obres 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    
No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final obres i alta cadastral. 
Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 



 

  
 

 

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

Base liquidable declarada: 3.961,75 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        128,76 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:    220,76 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
5. Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió i explotació de les instal·lacions de la 
piscina municipal de Celrà (expedient 165/17). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 16 de maig de 2017, es va adjudicar la 
gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà a favor de Sportgest 
Associació Esportiva. El contracte es va formalitzar en data 25 de maig de 2017. La durada 
del contracte comprèn des de la data de formalització fins al dia 31 de maig de 2018, amb 
possibilitat d’una pròrroga.  
 
2. En data 10 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal E2018001640, Sporgest 
Associació Esportiva sol·licita la pròrroga del contracte per un any. 
 
3. És d’interès de la Corporació prorrogar aquest contracte un any, concretament des del 
dia 1 de juny de 2018 fins al dia 31 de maig de 2019, ambdós inclosos.  
 

4. Ha emès informe la tècnica d’esports informant favorablement la pròrroga d’aquest 
contracte.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte 
comprèn des de la data de formalització fins al dia 31 de maig de 2018. El contracte serà 
prorrogable de forma expressa, abans de la finalització del contracte, i sense que la durada 
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos anys.”, en el mateix 
sentit que la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte administratiu. 
 
2. 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 

ACORD 
 



 

  
 

 

Primer. Prorrogar la gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà 
formalitzada amb Sportgest Associació Esportiva, des del dia 1 de juny de 2018 fins al dia 
31 de maig de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb el contracte formalitzat.  
 
Segon. Notificar aquest acord a Sportgest Associació Esportiva 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
corporació. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte privat en el marc de la festa major 2018: concert Xavi 
Sarrià i El Cor de la Fera (expedient X333/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes i espectacles durant la 
Festa Major de Celrà 2018. 
 
2. En data 10 d’abril de 2018, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Propaganda pel Fet SCCL, per a 
la realització d’un concert de Xavi Sarrià i El Cor de la Fera per la Festa Major de Celrà, que 
es realitzarà el dia 4 de maig de 2018 a les 00.00 hores al pavelló de les piscines, per un 
import de 6.500 euros, IVA exclòs (7.865,00 euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, estem davant un contracte privat. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar  el contracte oer a la realització del concert de Xavi Sarrià i El Cor de la 
Fera a favor de l’empresa Propaganda pel Fet SCCL, amb NIF (…) i domicili a efectes de 



 

  
 

 

notificació Avda. Dels Dolors, 17 08243 Manresa, per un import de 6.500 euros, IVA exclòs 
(7.865,00 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30338022609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
7. Adjudicació d’un contracte privat en el marc de la festa major 2018: concert de nit a 
càrrec de l’Orquestra Maravella (expedient X335/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes i espectacles durant la 
Festa Major de Celrà 2018. 
 
2. En data 10 d’abril de 2018, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, per 
a la realització d’un concert i ball de nit a càrrec de l’Orquestra MAravella per la Festa Major 
de Celrà, que es realitzarà el dia 7 de maig de 2018 a les 19.30 hores al pavelló de les 
piscines, per un import de 4.200 euros, IVA exclòs (5.082,00 euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, estem davant un contracte privat. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 



 

  
 

 

 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar  el contracte per a la realització del concert i ball de nit el dia 7 de maig 
en el marc de la Festa Major de Celrà, a càrrec de l’Orquestra Maravella a favor de 
l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació 
c/Joaquim Vayreda, 65, entl-D, per un import de 4.200 euros, IVA exclòs (5.082,00 euros, 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30338022609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8. Adjudicació d’un contracte privat en el marc de la festa major 2018: concert a 
càrrec de l’Orquestra Maribel (expedient X336/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes i espectacles durant la 
Festa Major de Celrà 2018. 
 
2. En data 10 d’abril de 2018, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Actura 12, S.L., per a la 
realització d’un concert a càrrec de l’Orquestra Maribel per la Festa Major de Celrà, que es 
realitzarà el dia 5 de maig de 2018 a les 00.30 hores al pavelló de les piscines, per un 
import de 3.500 euros, IVA exclòs (4.235,00 euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, estem davant un contracte privat. 



 

  
 

 

 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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, a la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar  el contracte per a la realització del concert i ball de nit a càrrec de 
l’Orquestra Maribel a favor de l’empresa Actura 12, S.L., amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificació c/París, 64-66, esc.B, 1r-2a, per un import de 3.500 euros, IVA exclòs 
(4.235,00 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30338022609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
9. Adjudicació d’un contracte privat en el marc de la festa major 2018: sardanes 
i concert a càrrec de La Selvatana (expedient X124/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes i espectacles durant la 
Festa Major de Celrà 2018. 
 
2. En data 10 d’abril de 2018, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 



 

  
 

 

contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, per 
a la realització d’una audició de sardanes a les 12.30 i a les 17h i un concert i ball a les 19h 
a càrrec de l’Orquestra Selvatana per la Festa Major de Celrà, que es realitzarà el dia 6 de 
maig de 2018 a les hores indicades al pavelló de les piscines, per un import de 4.959 
euros, IVA exclòs (6.000,39 euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, estem davant un contracte privat. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar  el contracte per a la realització, el dia 6 de maig de 2018, d’una audició 
de sardanes a les 12.30 i a les 17h i un concert i ball a les 19h a càrrec de l’Orquestra 
Selvatana per la Festa Major de Celrà, a favor de l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, 
amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació c/Joaquim Vayreda, 65, entl-D, per un import 
de 4.959 euros, IVA exclòs (6.000,39 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 



 

  
 

 

 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
10. Adjudicació d’un contracte menor de serveis pel suport tècnic en els actes i 
espectacles de la festa major 2018 (expedient X334/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 11 d’abril de 2018 la tècnica de l’àrea de cultura ha emès informe justificant la 
necessitat de contractar el servei i material tècnic per a la realització dels concerts de Festa 
Major que necessitin d’un equip més gran que el que disposa l’àrea de cultura. 
 
2. Btm sound S.L. ha presentat proposta econòmica per a portar a terme el suport tècnic i 
lloguer de material per a diversos espectacles de la Festa Major de Celrà, els quals estan 
indicats en l’informe de la tècnica de cultura, per un import de 4.950,00 euros IVA exclòs 
(5.989,50 euros, IVA inclòs). 
 
3. En data 12 d’abril de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte mixt de subministrament (lloguer de material) i de serveis (suport 
tècnic) es regirà per la normativa relativa als contractes de serveis, al ser la prestació que 
té més importància des del punt de vista econòmic, regint-se per tant per l'article 17 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’objecte del contracte és 
de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa BTM Sound, S.L., amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificació al carrer Major, 345 de 17190 Salt, el contracte menor de serveis  per al 
suport tècnic en diversos espectacles de la Festa Major de Celrà 2018, per un import de 
4.950,00 euros IVA exclòs (5.989,50 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 



 

  
 

 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la tècnica de cultura, que exercirà les 
facultats del responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
11. Adjudicació del contracte menor del servei de prevenció de riscos laborals a 
l’Ajuntament de Celrà (expedient X257/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà tenir cobert el servei de prevenció aliè en seguretat 
i salut dels/les treballadors/es i els diferents centres de treball de l’Ajuntament de Celrà.  
 
2. En data 28 de març de 2018, registres de sortida municipal números 708, 709 i 710, es 
va convidar a tres empreses per a què presentessin la seva oferta econòmica per a dur a 
terme aquest servei. 
 
3. Dues empreses han presentat la seva proposta, i que són les següents: 

 
4. En data 13 d’abril de 2018 es va portar a terme l’obertura dels sobres de les empreses 
licitadores, amb les següents propostes: 

 

EMPRESA 
 

Data registre entrada 
municipal 

Número registre 
entrada municipal 

Servicio de prevención ajeno en Seguridad y 
salud laboral, S.L.U. 

05/04/2018 1570 

Serviprein, Sociedad de prevención, S.L.U. 12/04/2018 1682 

EMPRESA 
 

Prevenció tècnica  
(IVA exclòs) 

Seguretat, higiene, 
ergonomia i 

psicosociologia aplicada 

Reconeixements mèdics, en el 
cas que es realitzin 

(IVA exclòs) 

Servicio de prevención ajeno en 
Seguridad y salud laboral, S.L.U. 

900,00€ 57€/treballador-a 

Serviprein, Sociedad de prevención, 
S.L.U. 

3.100,00 € 56 reconeixements o més 
45€/treballador/a 

Menys de 56 reconeixements: 
48€/treballador-a 



 

  
 

 

5. Ha emès informe l’òrgan de contractació, proposant l’adjudicació del servei extern de 
prevenció de riscos laborals a favor de l’empresa Servicio de prevención ajeno en 
Seguridad y salud laboral, S.L.U., per ser la més avantatjosa per a la corporació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a dur a terme el servei extern de 
prevenció de riscos laborals a favor de l’empresa Servicio de prevención ajeno en 
Seguridad y salud laboral, S.L.U. (SPASS Group), amb NIF (…) i domicili al c/Cerverí, 1 de 
Girona, pels imports: 
 

• el servei de prevenció aliè de seguretat i salut en les disciplines de seguretat en el 
treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del 
treball, per un import de 900,00€ IVA exclòs (1.089,00€, IVA inclòs) 

 
• el servei de reconeixements mèdics dels treballadors/es de l’Ajuntament (preu 

exempt d’IVA), per un import de 57,00€/treballador. El pagament d’aquesta 
activitat es realitzarà únicament en el cas d’efectuar els reconeixements mèdics 
als/les treballadors/es. 

 
Segon. El contracte regirà des del dia 1 de maig de 2018 fins al dia 30 d’abril de 2019. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió del cap de serveis municipals, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 



 

  
 

 

 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
12. Modificació del contracte d’obres de reforma de l’entrada i pati gòtic de la 
Torre Desvern (expedient X349/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de desembre de 2017, es va adjudicar 
el contracte menor d’obres per la reforma de l’accés, l’entrada i el pati gòtic de la Torre 
Desvern  a favor de l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS CELRÀ SL, per un import de 
45.684,90 euros IVA Exclòs (55.278,73 euros IVA Inclòs). 
 
2. L’arquitecta municipal ha emès proposta de modificació del contracte d'obra per import 
4.190,97 euros, IVA exclòs, degut a les necessitats que s’indica en el propi informe, i on 
concorre el supòsit d'inadequació del projecte posat de manifest amb posterioritat a 
l'adjudicació del contracte. També es posa de manifest que  l'empresa Obres i 
construccions Celrà, SL ha acceptat la proposta de modificació del contracte. 
 
3. Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretària de la Corporació, sobre la 
legislació aplicable a l'assumpte i procediment a seguir. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 disposa 
que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present Llei es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació per la normativa anterior (Llei que va entrar en vigor el passat dia 9 de març). 
Per tant, ens regirem pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2.- Articles 1051-107 i 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
3.- I 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. Aprovar la modificació del contracte d'obres per a l’execució de l'obra consistent 
en la reforma de l’accés, l’entrada i el pati gòtic de la Torre Desvern, adjudicat a favor de 
l’empresa Obres i Construccions Celrà SL, en els termes expressats en l’informe de 
l’arquitecta municipal, i que suposa un percentatge del preu del contracte del 9,17% 
(4.190,97 euros, IVA exclòs- 5.071,07 euros, IVA inclòs).  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec de l'aplicació pressupostària 
30.3360.68200 “Rehabilitació patrimoni cultural”  del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2018. 
 



 

  
 

 

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària. 
 
 
13. Aprovació del plec de condicions per l’alienació per subhasta pública de tres 
d’immobles de propietat municipal de naturalesa patrimonial, i obrir la licitació 
mitjançant procediment obert (expedient X171/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 2 de març de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia 164/2018, es va incoar 
expedient administratiu per procedir a l’alienació, mitjançant subhasta, de les finques 
municipals ubicades al Carrer Joan Salvat Papasseit i carrer Pau Picasso, inscrites al 
Registre de la Propietat de Girona número 3, finques número 4918, 4923 i 4924 
respectivament. 
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’alcalde, l’informe de l’arquitecta 
municipal, informe de la secretària municipal, certificat de la secretària municipal conforme 
aquests béns estan inscrits en l’inventari de béns i informe d’intervenció sobre els recursos 
ordinaris dels pressupost municipal. 
 
3.- En data 8 de març de 2018, registre sortida municipal número 583, es sol·licita 
l’informe previ al Departament de Governació.  
 
I en data 9 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal número 1613, la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge ens tramet informe favorable sobre l’alienació, mitjançant subhasta pública, 
d’aquestes finques municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Quant a la preparació i adjudicació el contracte de compravenda es regeix, en allò que 
no preveuen les presents condicions, per les normes que integren l’Administració Local de 
Catalunya contingudes en les disposicions següents: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local  
 
- Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques 
 
- 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 (TRLMRLC) 
 
- Articles 79 i següents del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local  
 
- Articles 40, 41.3 i 42 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en allò que no quedi desplaçat per l’article 209 
del TRLMRLC 
 
- Article 5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’Ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 
 

2.- Quant a efectes i extinció, el contracte es regeix pel Dret privat, concretament, per les 
normes de dret civil que li són pròpies i, en particular, per l’article 1445, següents i 
concordants del Codi civil i per les disposicions aplicables del dret civil català, com també 
per la legislació hipotecària pertinent. 



 

  
 

 

 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a l’alienació, per subhasta pública, dels immobles de 
propietat municipal de naturalesa patrimonial següents: 
 

a) URBANA: a.32.10 PARCEL·LA NÚMERO DEU de sòl residencial, qualificada de 
ciutat jardí, situada a la unitat a.32 del subsector 2 de la zona residencial del Pla 
Parcial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, al terme municipal de Celrà, de 
superfície sis-cents disset metres quadrats (617 m2); que limita al Nord amb 
parcel·les números 9 i 16 de la mateixa unitat; Sud, part amb vial interior i part 
amb zona d’espais lliures a-55; Est, part amb parcel·la número 16 i part amb zona 
d’espais lliures a.55 i Oest, part amb parcel·la número 9 i part amb vial interior. 
 
Qualificació urbanística: Ciutat Jardí –Clau 5b- 
 
(…) 
b) URBANA: a.32.15 PARCEL·LA NÚMERO QUINZE de sòl residencial, qualificada 
de ciutat jardí, situada a la unitat a.32 del subsector 2 de la zona residencial del Pla 
Parcial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, al terme municipal de Celrà, de 
superfície sis-cents vuit metres quadrats (608 m2); que limita al Nord amb 
parcel·la número 14 i part amb vial interior; Sud, part amb vial interior i part amb 
parcel·les números 16 i 9 de la mateixa unitat a.32; Est, part amb parcel·la número 
16 i part amb vial interior i Oest, part amb parcel·les números 9 i 14 i intersecció 
de la número 8. 
 
Qualificació urbanística: Ciutat Jardí – Clau 5b- 
 
(…) 
c) URBANA: a.32.16 PARCEL·LA NÚMERO SETZE de sòl residencial, qualificada de 
ciutat jardí, situada a la unitat a.32 del subsector 2 de la zona residencial del Pla 
Parcial del Polígon Industrial i Residencial de Celrà, al terme municipal de Celrà, de 
superfície sis-cents metres quadrats (600 m2); que limita al Nord part amb vial 
interior i part amb parcel·la número 15; Sud, part amb parcel·la número 10 de la 
mateixa unitat i part amb zona d’espais lliures a.55; Est, part amb zona d’espais 
lliures a.55 i part amb vial interior i Oest amb parcel·les números 15, 9 i 10 de la 
mateixa unitat.  
 
Qualificació urbanística: Ciutat Jardí – Clau 5b- 
(…) 

Segon. Aprovar el plec de condicions que ha de regir aquesta subhasta pública, que 
s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Tercer. Obrir la convocatòria de licitació mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en l’e-tauler de la Corporació, fent avinent que 
durant el termini de 30 dies naturals, des de la data de publicació en el BOP, es podran 
presentar les ofertes corresponents. L’anunci també es publicarà en el tauler d’anuncis de 
la corporació. 

 
 
 



 

  
 

 

14. Atorgament d’una subvenció a favor de les escoles per a la realització d’una 
audició (expedient X309/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Cada curs les escoles Les Falgueres i l’Aulet organitzen diversos espectacles o audicions 

musicals vinculades a l’assignatura de música. 
 

Aquest curs les escoles han contractat “L’espectacle de Xavi Lozano” a càrrec de la 
companyia OBSIDIANA XXI s.c.p. que es va realitzar al Teatre Ateneu de Celrà el passat 
13 de març de 2018. 

 
A l’espectacle hi van assistir 176 alumnes de P4 a 2n de l’escola Les Falgueres i 171 
alumnes de P3 a 2n de l’escola l’Aulet. 

 
2. En data 20 de març de 2018, registre d’entrada municipal número E2018001363, l’escola  

Les Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per import de 176 euros, 
corresponents a 1 euro per cada infant assistent a l’activitat, amb la finalitat de minorar 
el cost que han d’assumir les famílies per a la realització de l’activitat. 

 
3. En data 9 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal número E2018001611, l’escola 

l’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per import de 171 euros, corresponents 
a 1 euro per cada infant assistent a l’activitat, amb la finalitat de minorar el cost que han 
d’assumir les famílies per a la realització de l’activitat. 

 
4. En data 12 d’abril de 2018 la tècnica d’Educació ha fet un informe favorable sobre la 

justificació de la subvenció. 
 
5. En data 12 d’abril de 2018 el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió d’una 

subvenció per import d’ 1 euro per cada alumne/a que hagi assistit a aquesta audició amb 
la finalitat de minorar el cost de l’activitat de cada infant, facilitant l’accés de l’alumnat de 
Celrà a l’educació musical. 

 
D’aquesta manera, la proposta es concreta en l’aportació d’una subvenció per import de 
171 euros a l’Escola L’Aulet i una altra per import de 176 euros a l’escola Les Falgueres. 

 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 12 d’abril de 2018, el qual consta 

en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament una subvenció a favor de les 
escoles d’educació infantil i primària de Celrà a fi de minorar el cost dels/les alumnes per la 



 

  
 

 

participació en l’audició musical “L’espectacle de Xavi Lozano” realitzada el passat 13 de març 
de 2018, tal com es detalla a continuació: 

• Un import de 171 euros a favor de l’Escola L’Aulet amb CIF (…), adreça Ctra. de Juià, 
106. 

• Un import de 176 euros a favor de l’escola Les Falgueres amb CIF (…),  adreça Av. 
Països Catalans s/n. 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec a les aplicacions pressupostaries número 76 3231 48002  

“Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet” i  76  3232 48002 “Aportació escola Falgueres i 
AFA escola Falgueres” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 

 
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, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
15. Retribucions complementàries (expedient X25/2018) 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 66,35 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
2.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 66,35 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 

 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
66,35 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’abril de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
66,35 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes d’abril de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 11.9200.15100 gratificacions 
personal serveis generals" del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

 
 
 



 

  
 

 

16. Designació de membre a la Comissió de Garanties d’admissió de primària 
(expedient X327/2018). 
 

D’acord amb el decret 75/2007, de 27 de març, publicat al DOGC Núm. 4852, de 29 de 
març de 2007, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, i atès que en el municipi de Celrà existeix més 
d’una escola, des dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament han considerat 
oportú la constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària. 
 
En data 4 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal número E2018001554, el Sr. Josep 
Polanco López, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, ha 
sol·licitat a l’Ajuntament de Celrà la designació de la persona representant d’aquesta 
corporació en aquesta Comissió. 
 
Atès que procedeix designar un representant en aquesta Comissió; 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Designar les següents persones com a representants de l’Ajuntament de Celrà en la 
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària: 
- Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor d’Educació, com a titular. 
- Sra. (…), Tècnica d’Educació, com a suplent. 
 
Segon. Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament. 

 
17. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
18. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
 
19. 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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