
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 10/2018 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 5 de juny de 2018 
Horari: de 19.30 hores a 20.35 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.30 hores del dia 5 de juny 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 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 
15 de maig de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 15 de 
maig de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
En matèria urbanística 
 
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia 392/2018, de data 28 de maig, per a 
l’adequació de local per gimnàs (expedient X150/2018). 
 

1. Per Decret d’Alcaldia 392/2018, de data 28 de maig de 2018, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació: 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 5 de febrer de 2018, registre d’entrada municipal núm. 625, l’empresa 
PONS COLOM 2017 SC,  sol·licita llicència urbanística per adequació de local per 
gimnàs a la carretera Palamós núm. 181-183 1er pis de Celrà. 

2. En data 6 de febrero de 2018, registre d’entrada municipal núm. 631 i en data 13 



 

  
 

 

de febrer de 2018, registre d’entrada municipal núm. 755, l’empresa PONS COLOM 
2017 SC presenta documentació complementària. 

3. En data 14 de maig de 2018, registre d’entrada municipal núm. 2.327, la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya ens fa tramesa d’informe favorable condicionat a l’adopció de mesures 
en materia de seguretat contra incendis. 

4. En data 25 de maig de 2018, registre d’entrada 2.614, l’empresa PONS COLOM 
2017 SC presenta la documentació requerida en virtud de l’informe emès per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya 

5. En data 25 de maig de 2018 l’arquitecta municipal 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. 

 
Per tot l’exposat; 

HE RESOLT 
 
Primer.- Concedir a l’empresa PONS COLOM 2017 SC amb NIF núm. (…) llicència 
municipal per a l’ADEQUACIÓ DE LOCAL PER GIMNÀS a la carretera Palamós núm. 181-183 
1er pis 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: 
 
 

Caldrà presentar la documentació següent abans de l’inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor a Celrà o província.  
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. 
C.P.  Condicions Particulars de les llicencies d’obres 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
L’Ajuntament adjuntarà a la llicència els plànols dels serveis existents als carrer de la 
parcel·la. 
Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 
llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el 
mateix tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
C.G. Condicions Generals de les llicencies d’obres 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  



 

  
 

 

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. 
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:  204.422,19 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:           6.643,72 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

310,00 € 

TOTAL:    6.965,72 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. 
 
Setè.- Ratificat aquesta resolució a la pròxima Junta de Govern Local. 

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

 
A C O R D 

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 392/2018, de data 28 de maig, transcrit en la part 
expositiva del present acord. 

 



 

  
 

 

3. Llicència urbanística per construcció d’una columna d’intercanvi iònic - nau 
13 bis- (expedient x404/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 26 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal 1.978, el Sr. (…), en representació 

de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, sol·licita llicència d’obres per ampliació de nau industrial 
(per columna d’intercanvi iònic, nau 13 bis), situat al carrer Ter s/n de Celrà. 
 

2. En data 2 de maig de 2018, registre d’entrada municipal 2.079, el Sr. (…), en representació 
de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, presenta documentació en matèria d’incendis i 
assumeix de direcció de les obres. 
 

3. En data 10 de maig de 2018 l’enginyer municipal informa favorablement l’expedient 
justificant que es tracta d’un canvi no substancial pel que fa a l’autorització ambiental, ni 
representa canvi significatiu respecte a les mesures contra incendis de l’establiment. 
 

4. En data 21 de maig de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  
 

5. En data 29 de maig de 2018, registre d’entrada municipal núm. 2.676, es presenta full de 
designació de Coordinació de les seguretat de l’obra.  

 
 

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 ESTEVE QUIMICA SA amb NIF núm. (…) llicència municipal per a 
l’AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL (per columna d’intercanvi iònic, nau 13 bis) situada al 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: 
 
 

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 i alta cadastral. 
- 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. 
 
Condicions generals: 
- Certificat final de les obres i sol·licitud de devolució de la fiança de residus de la 

construcció. 
- Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les 

necessitats de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris 
municipals i els de les companyies de serveis.  

- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes o preveure un dipòsit de 6.000,- litres a les parcel·les i que 
mantingui les separacions mínimes als límits de la parcel·la.  

- 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. 

- 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: 182.900,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     5.944,25 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:    6.266,25 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. Llicència urbanística per la construcció d’un habitatge unifamiliar (expedient 
X486/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 24 de maig de 2018, registre d’entrada municipal 2.607, el Sr. (…),  sol·licita 

llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al 
carrer Costa Brava núm. 24 de Celrà. 

2. En data 1 de juny de 2018, registre d’entrada municipal núm. 2.756, el Sr. (…) 
presenta documentació complementària i plànols modificats. 

3. En data 1 de juny 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 al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UINIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA al carrer Costa Brava núm. 24 de 
Celrà (ref. cadastral núm. (…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Caldrà presentar la documentació següent abans de l’inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. (model 036)  
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
La comunicació prèvia i l'obtenció 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.  



 

  
 

 

 
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 les terrasses, per l’aire condicionat, tendals i altres, es faran condicions apart. 
 
Condicions Generals: 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei 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 envairan 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): 
 
         Tipus gravamen 
 
Base liquidable vivenda       174.954,43  3,25 €   5.686,02 € 
 
Base liquidable piscina             9.821,85  3,25 €      319,21 € 



 

  
 

 

 
Bonificació etiqueta 
energètica A: 10% vivenda 
liquidable         - 568,60 €  
 
Placa informativa:            12,00 € 
 
Taxa municipal d’expedició de llicència (OF núm. 11)                          310,00 € 
 
TOTAL:  5.758,63 € 
  
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. Llicència urbanística per ampliació de nau existent (expedient X501/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 28 de maig de 2018, registre d’entrada municipal 2.631, el Sr. (…) en 

representació de l’empresa BIANNA RECYCLING SLU,  sol·licita llicència urbanística per 
a l’ampliació de nau industrial existent al carrer Padró, s/n de Celrà. 
 

2. En data 31 de maig de 2018, registre d’entrada municipal 2.719, l’empresa BIANNA 
RECYCLING SLU, presenta projecte signat i fulls d’assumeix. 

 
3. En data 1 de juny 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 BIANNA RECYCLING SLU amb NIF núm. (…) llicència 
municipal per AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL EXISTENT al carrer padró, s/n de Celrà (ref. 
cadastral núm. (…)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 



 

  
 

 

començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Full s'assumeix de coordinació de seguretat i salut.  
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra i alta cadastral. 
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. 
 
Condicions Generals 
Certificat final de les obres i sol·licitud de devolució de la fiança de residus de la 
construcció. 
Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les 
necessitats de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris municipals i 
els de les companyies de serveis.  
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de plujanes o preveure un dipòsit de 6.000,- litres a les parcel·les i que mantingui 
les separacions mínimes als límits de la parcel·la.  
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. 
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: 62.519,42 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  



 

  
 

 

Import:        2.031,88 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:    2.353,88 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 
 

 
En matèria de contractació administrativa i patrimoni 
 
6. Adjudicació del contracte de serveis per l’execució d’activitats culturals de 
dibuix, pintura i escultura (expedient X198/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de febrer de 2018, es van aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars 
que han de regir la licitació per contractar el servei d’activitats culturals, concretament 
d’escultura i de dibuix i pintura. Simultàniament, es va obrir la convocatòria per contractar 
pel procediment obert. 
L’anunci de l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i d’obertura de la 
convocatòria de licitació del contracte es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 43, d’1 de març de 2018, en el perfil del contractant i en el tauler d’anuncis 
de la corporació. 
 
2.- Les proposicions s’havien de lliurar a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini de 15 
dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte, finalitzant el termini 
per presentar ofertes el dia 16 de març de 2018. 
Van presentar la seva oferta:  

                           Registre d’entrada municipal 
Licitador/a Disciplines Data Número 

(…) Dibuix i pintura 15/3/18 1241 

Cocu Associació Cultural Dibuix i pintura, dibuix i pintura 
infants i escultura 16/3/18 1308 

 
3.- En data 19 de març de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre A i, 
un cop revisat, es comprova que ambdós licitadors han presentat correctament la 
documentació. 
4. En data 26 de març de 2018 es va obrir el sobre B, titulat “documentació tècnica 
subjecta a criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor”. D'acord amb la clàusula 
17.2 del Plec de clàusules administratives particulars, aquesta documentació es va lliurar al 
tècnics municipals perquè la valoressin. 
 
5.- En data 3 d’abril de 2018 es va reunir novament la mesa per a l’obertura del sobre C, 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. Prèviament, es va llegir l’informe 
dels tècnics municipals relatiu al sobre B, documentació tècnica subjecta a criteris 
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, essent la puntuació obtinguda en el sobre B 
pels licitadors la següent:  
 
 
 
 



 

  
 

 

LOT LICITADOR PUNTUACIÓ 
Escultura Cocu. Associació Cultural 9 punts 
Dibuix i Pintura (…) 7,5 punts 
  Cocu. Associació Cultural 7,5 punts 
Dibuix i Pintura 
infants Cocu. Associació Cultural 7,5 punts 

 
 
 
6.- Tot seguit, es va procedir a l’obertura del sobre C, titulat “proposició econòmica i 
documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”. 
Obtenint els licitadors la puntuació següent: 
       

Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 23 punts) 

        
   

realització taller - fins a 13 punts 
 

licitador disciplina preu 2 hores 4 hores 7 hores 10 hores TOTAL 
10 punts 2 punts 5 punts 9 punts 13 punts 

(…) Dibuix i pintura  
20.825,00 € 

      13 23 
10 

Cocu Associació 
Cultural 

Dibuix i pintura  
21.700,00 € 

  5     14,59 
9,59  

Dibuix i pintura infants 2.240,00 €   5     15 
10  

Escultura 
11.200,00 € 

  5     15 
10 

 
 

I la puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent (màxim 32 punts):  

 
Sobre la base dels resultats obtinguts, la mesa de contractació va acordar: 
 

1. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 
 

 DIBUIX I PINTURA 
1. (…) 
2. Cocu Associació Cultural 

 
 DIBUIX I PINTURA INFANTS 

1. Cocu Associació Cultural 
 

 ESCULTURA 
1. Cocu Associació Cultural 

 
2. Sol·licitar als licitadors classificats en primer lloc perquè, en el termini de deu 
dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent, faci 
arribar a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del 
lots respectius d’aquest contracte. 

Licitador Disciplina Puntuació 
Sobre B 

Puntuació 
Sobre C TOTAL 

(…) Dibuix i pintura 7,50 23 30,5 
 Dibuix i pintura 7,50 14,59 22,09 
Cocu Associació Cultural Dibuix i pintura infants 7,50 15 22,50 
 Escultura 9 15 24 



 

  
 

 

 
7. El dia 12 d’abril de 2018, registre de sortida municipal números 813 i 814, es va requerir 
la documentació establerta a la clàusula 19 del PCAP a Cocu associació cultural i (…), 
indicant-los que havien de presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils 
per tal de procedir a l’adjudicació. Notificacions rebudes pels licitadors el dia 12 i 13 d’abril 
de 2018 respectivament. 
 
8. Cocu associació cultural i el Sr. (…) presenten la documentació requerida i acrediten 
haver constituït la garantia definitiva. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.4 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’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, 
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant. 
 
2. El contracte es formalitzarà en un termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació, en virtut del que disposa l’article 8.i) del Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i en la forma prevista 
en l'article 151.4 del TRLCSP.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
4. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 
5. I de conformitat amb el que disposen la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la Directiva 2014/24/U, del Parlament i 
el Consell de 26 de febrer, contractació; els articles 6, 53, 110, 121-126, 138 i següents, 
157 i següents, Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic; el 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic i el Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte del servei d’activitats culturals per als cursos 2018-2019 i 
2019-2020, concretament d’escultura i de dibuix i pintura a favor dels licitadors següents i 
pels imports que s’indiquen a continuació:  

• DIBUIX I PINTURA: (…), amb domicili al (…) i amb (…) per un import de 
20.825,00€, IVA exclòs (25.198,25€, IVA inclòs). 



 

  
 

 

 
• DIBUIX I PINTURA PER A INFANTS: COCU Associació Cultural, amb domicili a la 

Ctra. Girona, 132 de 17220 Sant Feliu de Guíxols i amb CIF (…) per un import de 
2.240,00€, IVA exclòs (2.710,40€, IVA inclòs). 

 
• ESCULTURA: COCU Associació Cultural, amb domicili a la Ctra. Girona, 132 de 

17220 Sant Feliu de Guíxols i amb CIF (…) per un import de 11.200,00€, IVA 
exclòs (13.552,00€, IVA inclòs). 

 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Plec de prescripcions tècniques particulars i per la plica 
presentada per l’empresa adjudicatària, els documents de la qual formaran part de la 
documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
30.3341.22799 ‘Escola d’art’ del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries i citar-les perquè el dia i l’hora 
que se’ls indiqui concorrin a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 333 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 
 

 
7. Adjudicació del contracte menor de serveis per pintar la planta primera de 
l’escola l’Aulet (expedient X469/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El pintor Sr. (…) ha presentat oferta econòmica per a pintar la primera planta de l’Escola 
l’Aulet, per un import de 14.990,00€, IVA exclòs. 
  
2. En data 22 de maig de 2018 l’òrgan de contractació ha emès informe proposant 
l’adjudicació del contracte menor de serveis per a pintar la primera planta de l’Escola l’Aulet 
a favor del Sr. (…), i 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. 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de (…), amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació a la Ctra. 
Palamós, 49 baixos-8 de Celrà, el contracte menor de serveis per a pintar la planta primera 
de l’escola L’Aulet, per un import de 14.990,00 euros, IVA exclòs (18.137,90 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
76.3231.21200 ‘Conservació i manteniment d’edificis escola Aulet, 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 del cap de l’àrea de serveis públics 
municipals, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
8. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte 
d’obra ordinària titulat urbanització d’una rotonda a l’encreuament de la Ctra. 
Juià i el carrer Germans Sabat de Celrà(expedient 372/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l'Ajuntament de Celrà la redacció del projecte de les obres d’urbanització 
d’una rotonda a la cruïlla entre la Carretera de Juià i el carrer Germans Sabat. 
 
2. Es va convidar a tres empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, les quals 
han presentat les ofertes les següents: 

 
Nom Data registre Número 

registre 
Import IVA 
exclòs 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL 23/5/18 2572 7.750,00€ 
(…) 23/5/18 2579 7.800,00€ 
Estudi Tècnic de Construcció SLP 23/5/18 2582 8.528,00€ 



 

  
 

 

 
3. En data 1 de juny de 2018, l’òrgan de contractació proposa l’adjudicació del contracte 
menor de serveis per a la redacció del projecte d’urbanització d’una rotonda a 
l’encreuament de la Ctra. Juià i el carrer Germans Sabat de Celrà a favor de l’empresa 
ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU, i 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. 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 local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU, amb 
CIF (…) i domicili a l’Avinguda Països Catalans núm. 50 de Riudellots de la Selva, el 
contracte menor de serveis per a la redacció del projecte d’urbanització d’una rotonda a 
l’encreuament de la Ctra. Juià i el carrer Germans Sabat de Celrà, per un import de 
7.750,00 euros IVA exclòs (9.377,50 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
El termini màxim per presentar el projecte és de dos mesos a comptar des de la data de 
recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.60982 “Rotonda Carretera Juià”, 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 Sra. (…), arquitecta municipal, que 
exercirà les facultats de 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. 

 
 
9. Deixar sense efecte l’acord adoptat en sessió de la Junta de Govern Local, del 
dia 5 de desembre de 2017, i adjudicar un nou contracte menor de 
subministrament per l’adquisició d’un camió grua (expedient X468/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de desembre de 2017, es va adjudicar 
el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un volquet grua marca Isuzu. Al 
mes de març l’empresa adjudicatària, Envirocat serveis, S.L., comunica a l’Ajuntament que 
no pot subministrar el volquet grua, oferint un altre de la marca Nissan de característiques 
similars a l’anterior, per un import de 14.900,00 euros, IVA exclòs. 
 
2. En data 22 de maig el cap de l’àrea de serveis públics municipals emet informe explicant 
la situació que s’ha produït i justificant l’adquisició del vehicle segons pressupost presentat 
per la mateixa empresa.  
 
3. En data 29 de maig de 2018, l’òrgan de contractació emet informe proposant l’adquisició 
d’un camió vasculant amb volquet, grua i caixa de 3,10m. marca Nissan i matrícula (…), 
destinat a treballs de paleteria als diferents equipaments municipals i tasques de jardineria 
al municipi, per l’import de 14.900,00 (IVA exclòs), a favor de Envirocat serveis, S.L., 
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. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
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: 

 
A C O R D 

 
Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat en sessió de la Junta de Govern Local, del dia 
5 de desembre de 2017, mitjançant el qual s’adjudicava el contracte menor de 
subministrament d’un volquet grua marca Isuzu. 
  
Segon. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un camió 
vasculant amb volquet, grua i caixa de 3,10m. marca Nissan i matrícula (…), destinat a 
treballs de paleteria als diferents equipaments municipals i tasques de jardineria al 
municipi, a favor de l’empresa Envirocat serveis, S.L., amb CIF número (…) i domicili a 
l’AV. Països Catalanas, 165 de Riudellots de la Selva, per un import de 14.900,00€, IVA 
exclòs (18.029,00€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària.  

 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.62400 “Element de transport”, del pressupost vigent de la corporació, i de 
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. El contracte es realitzarà sota la supervisió del Sr. (…), cap de l’àrea de serveis 
públics municipals, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
10. Adjudicació del contracte menor d’obres per a la urbanització d’un vial al 
Sector Les Falgueres (expedient x483/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
urbanització d’un vial al sector SUD-02 Les Falgueres de Celrà. 
 
Es va convidar a quatre empreses, de les quals tres han presentat oferta, són les següents: 
 
Empresa Import IVA exclòs 
Construccions Fusté, S.A. 38.176,04€ 
Salvador Serra, S.A. 37.845,00€ 
Construcciones Rubau, S.A.  37.904,99€ 
 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Salvador Serra, S.A.,  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. De conformitat amb 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 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 de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la urbanització d’un vial al sector SUD-
02 Les Falgueres de Celrà a favor de l’empresa Salvador Serra, S.A., amb NIF núm. (…), 
amb domicili a la Ctra. de Pujals, s/n de 17834 Porqueres, per un import de 37.845,00 
euros IVA exclòs (45.792,45 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica 
presentada. 
 
El termini d’execució serà d’un mes, amb data d’inici a 1 de juliol de 2018 i fi a 1 d’agost de 
2018. 
 
Segon.  Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1532.60981 
“Urbanització vial Ctra. Juià, a Falgueres” 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 l’aprovació 
de la factura corresponent per l’obra efectivament executada. 
 
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 Sra. (…), arquitecta municipal, 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. 

 
 
11. Adjudicació de la concessió de domini públic per a la utilització de la nau 
número 2 per a la generació d’activitat econòmica (expedient X147/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2018, es va 
aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’adjudicació de la nau industrial número 2, de 
propietat municipal, per generar activitat econòmica i també es va obrir el procediment per 
atorgar la concessió administrativa (acord publicat al BOP de Girona número 31, de 13 de 
febrer de 2018, a l’e-tauler de la pàgina web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis de la 
corporació). 
De conformitat amb la clàusula IV.5 del Plec de condicions, les ofertes s’havien de lliurar en 
el termini de 45 dies naturals següents a la publicació de l’anunci al BOP de Girona. La data 
límit, per tant, era el dia 3 d’abril de 2018.  
 
2. Van presentar les seves ofertes els licitadors següents: 
       REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL 
SOL·LICITANT                 NÚMERO            DATA 
   
Disseny, mecanitzats i muntatges Girona SL    1391                22/03/2018 
(…)       1504                03/04/2018 
Nabla Thermoelectrics SL     1521                03/04/2018 
  
3. En data 4 d’abril de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per obrir el Sobre A 
(documentació administrativa). Un cop revisat el seu contingut, es va comprovar que calia 
requerir als licitadors la presentació de documentació diversa. 
 
En data 12 d’abril de 2018 es va requerir als licitadors l’esmena de la documentació 
presentada. El mateix dia 12 d’abril els tres licitadors van accedir al contingut de la 
notificació i, per tant, el termini per presentar la documentació finalitzava el dia 17 d’abril 
de 2018. 
 
4. La Sra. (…) i l’empresa Disseny mecanitzats i muntatges Girona SL van presentar 
documentació dins del termini concedit, però Nabla thermoelectrics SL no va presentar la 
documentació requerida i, per tant, va ser exclosa del procediment. 
 
5. El dia 24 d’abril de 2018 la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre B- 
documentació ponderable a través de judicis de valor. D’acord amb l’apartat VI.c del Plec 
de condicions, es van lliurar els sobres als tècnics municipals perquè valoressin la 
documentació.   
 
6. En data 3 de maig es va reunir la Mesa de contractació per obrir el sobre C, amb la 
documentació que conté criteris quantificables de forma automàtica. Prèviament, es va 
llegir l’informe dels tècnics municipals, obtenint els sol·licitants la puntuació següent en la 
valoració del sobre B: 
 

Empresa Caràcter innovador de l’activitat (5 
punts) 

Disseny, Mecanitzats i Muntatges Girona SL 4 
(…) 5 
 
A continuació es va procedir a l’obertura del Sobre C – documentació que conté criteris 
quantificables de forma automàtica, obtenint els sol·licitants la puntuació següent: 



 

  
 

 

 

 
criteris objectius (18 punts) 

criteris 
subjectius 
(5 punts)   

 

llocs de treball 
creats 

emprenedor/a 
empadronat/da o 
amb domicili a 

Celrà 

empreses 
d'iniciativa 

social 

sinèrgies amb 
altres activitats 

caràcter 
innovador 
activitat TOTAL 23 

punts 

 

Màx. 6 punts (2 
punts/lloc de 

treball) 5 punts 4 punts 
Màx.3 punts (1 
punt/empresa) 

5 punts 

Disseny, 
Mecanitzats i 
Muntatges 
Girona SL 

6 5 0 3 4 18 

(…) 6 0 0 0 5 11 

 
Un cop valorats els dos sobres, va resultar la següent puntuació: 
 

Licitador Valoració sobre B Valoració sobre C TOTAL posició 
Disseny, Mecanitzats i 
Muntatges Girona SL 4 18 22 1 

(…) 5 11 16 2 

 
En base als resultats obtinguts, la Mesa de contractació va acordar proposar a l'òrgan de 
contractació:  
 

Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, que és la següent:  
 

1. Disseny, mecanitzats i muntatges Girona SL 
2. (…) 
 

Segon. Requerir al primer classificat perquè en el termini de deu dies hàbils presenti la 
documentació requerida a l’apartat VII.2 del Plec de condicions. 

 
7. El dia 9 de maig de 2018, registre de sortida municipal número 1077, es va requerir a 
Disseny mecanitzats i muntatges Girona S.L. per a què aportés en el termini de deu dies 
hàbils la documentació prevista en el plec de condicions per a l’adjudicació, incloent el 
document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, equivalent a dues 
mensualitats del cànon. Requeriment rebut per Disseny mecanitzats i muntatges Girona SL 
el dia 10 de maig de 2018. 
 
8. El dia 18 de maig de 2018, registre d’entrada municipal 2505, Disseny mecanitzats i 
muntatges Girona SL presenta la documentació requerida, i justificant d’haver constituït la 
garantia definitiva. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 69 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en document 
administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe. 
 
2. Per tot l’exposat, i 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 refòs de la Llei de 



 

  
 

 

contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ 
aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
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. 
 
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar la nau industrial número 2, de propietat municipal, per a la generació 
d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de Disseny 
mecanitzats i muntatges Girona SL, amb domicili al carrer Alau, 26 de Celrà, i amb NIF 
número (…), amb una durada de dos anys a comptar des de la data que consti en el 
document de formalització. 
 
Segon. El concessionari ha de satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, a partir de la 
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon establert a la clàusula X del Plec de 
condicions, i que és el següent: 
 

 250€/mes durant el primer any 
 300€/mes durant el segon any 

 
El pagament del cànon s’efectuarà en els primers 8 dies de cada mes mitjançant ingrés 
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: (…) de “La Caixa”, o en el seu cas, 
domiciliació bancària. 
 
Tercer. Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
document administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 69 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Quart. Publicar un anunci de l’adjudicació de la concessió de domini públic en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als interessats en aquest procediment, i donar compte a la 
Tresoreria i Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
12. Pròrroga de l’autorització d’ús d’un espai al centre cultural la Fàbrica a favor 
de l’Associació Galanthus (expedient 240/15). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de maig de 2015, es va acordar 
autoritzar a l’Associació Galanthus per a la utilització de l’aula petita del segon pis del 
centre cultural la Fàbrica de Celrà. Autorització que es va formalitzar en data 1 de juny de 
2015. 
 
El pacte cinquè del document formalitzat entre les dues parts estableix que: ‘aquest 
document tindrà efectes des del dia de la seva signatura, i tindrà efectes durant el període 
d’un any, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap 
de les dues parts s’hi expressa en contra. Essent el termini màxim de duració, incloses les 
pròrrogues, de quatre anys’. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de juny de 2016, es va aprovar la 
pròrroga de l’autorització d’utilització de l’espai indicat a favor de l’entitat, des del dia 1 de 
juny de 2016 fins al dia 1 de juny de 2017. 



 

  
 

 

 
3. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de juny de 2017, es va aprovar la 
pròrroga de l’autorització d’utilització de l’espai indicat a favor de l’entitat, des del dia 1 de 
juny de 2017 fins al dia 1 de juny de 2018. 
 
4. En data 17 de maig de 2018, registre d’entrada municipal número 2496, el Sr. (…), en 
representació de l’Associació Galanthus sol·licita pròrroga de la utilització de l’espai al 
centre cultural la Fàbrica de Celrà.  
 
5. És d’interès d’ambdues parts prorrogar aquesta autorització un any més, des del dia 1 
de juny de 2018 fins al dia 1 de juny de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar la pròrroga de l’autorització d’utilització de l’aula petita de la segona 
planta del Centre Cultural la Fàbrica de Celrà situat a la Ctra. Juià, 46, a favor de 
l’Associació Galanthus, des del dia 1 de juny de 2018 fins al dia 1 de juny de 2019, amb la 
finalitat de realitzar les activitats que li són pròpies, de conformitat amb el seu objecte 
social, i sotmesa a les condicions i determinacions que s’indiquen en el document 
administratiu formalitzat. 
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Associació Galanthus.  

 
 
13. Autorització de diversos espais municipals per a la realització de casals 
d’estiu 2018 (expedient X133/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de 7 de febrer de 2018, es van aprovar 
les bases que han de regir l’atorgament de llicències d’utilització privativa d'instal·lacions 
municipals per a la realització de casals d’estiu i es va obrir la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds per part de les entitats que hi estiguessin interessades. Acord fet 
public en el BOP de Girona número 37, de data 21 de febrer de 2018, al tauler d'anuncis de 
la Corporació i a l’etauler de la pàgina web de l'Ajuntament. 
 
2.- Van presentar sol·licitud les entitats següents: 
Entitat Data sol·licitud Núm. registre 
UCE Celrà 28/03/2018 1463 
Club Rítmica Celrà 01/04/2018 1487 
Associació Juvenil Esplai Celrà 03/04/2018 1525 
Club Patinatge Celrà 05/04/2018 1590* 

*Sol·licitud presentada fora de termini. 
 
3.- Un cop rebudes i valorades totes les propostes presentades i vist que compleixen amb 
els requisits establerts a les bases reguladores, es proposa, per part de la comissió tècnica 



 

  
 

 

d'avaluació, l’autorització de l’ús de les diferents instal·lacions a favor de les entitats 
sol·licitants.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’autorització de la utilització del domini públic tindrà la consideració de llicència 
d’ocupació temporal per a l’ús privatiu i originarà una situació de possessió precària, 
essencialment revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització, segons allò 
que determina l’article 218.4 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 els articles 57 i següents 
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
amb les especificacions i particularitats que es regulen en les bases que regeixen 
l'atorgament d'aquestes autoritzacions.  
 
2.- Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen les bases que regeixen 
l'atorgament d'aquestes autoritzacions, aprovades per Junta de Govern Local, en sessió de 
data 7 de febrer de 2018 i l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques;  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Autoritzar la utilització privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de 
casals d'estiu 2018 a favor de les entitats que s’indiquen a continuació, i de conformitat 
amb les condicions següents:  
 
CLUB RÍTMICA CELRÀ del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 

• Pavelló Municipal d’Esports de les 8.00 a les 13.30 hores dimarts i dijous 
• Pavelló de les piscines de 8.00 a 13.30 hores dilluns, dimecres i divendres. 
• Escola les Falgueres (menjador, lavabos i pati) de les 13.30 a les 15.30 hores de 

dilluns a divendres. 
 
UCE CELRÀ  del 25 de juny al 27 de juliol 2018 

Camp municipal d’esports de les 8.30 a les 13.00h i de les 15.00 a les 17.00h de 
dilluns a divendres.  

Escola les Falgueres (menjador, lavabos i pati) de les 13.30 a les 15.30h de dilluns a 
divendres.   

 
ASSOCIACIÓ JUVENIL L’ESPLAI DE CELRÀ del 25 juny al 27 de juliol de 2018 

juliol MATÍ MENJADOR 
P3 Espai entitats centre cultural 

Menjador, cuina, lavabos i 
pati de 13.30 a 15.30h 

Escola L’Aulet 

P4 Antiga Bilbioteca 
P5 Moll de l’Estació 

1r i 2n Escola l’Aulet 

3r i 4t 3er: Escola Falgueres 
4t: Escoles Velles 

5è i 6è 5è: Local Pl. Església núm.8  
6è: Espai les Monges 

1r i 2n ESO 1r ESO: Local jove   
2r ESO: sala de dalt de l’Ateneu 

3r i 4t ESO 3r ESO: Torre Desvern  
 4t ESO: aula TIC centre cultural la Fàbrica  

 
CLUB PATINATGE CELRÀ  del 25 de juny al 27 de juliol 2018 

• Pavelló Municipal d’Esports: dilluns, dimecres i divendres de les 8.00 a les 13.00 
hores 

• Pavelló de les piscines: dimarts i dijous, de 8.00 a 13.00 hores  



 

  
 

 

• Can Ponac: aula d’informàtica per al servei de menjador i gimnàs pel servei Bon 
dia.  
 

Tots els casals i campus poden fer ús de la piscina municipal al llarg del matí entre les 10 i 
les 14 h del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 de dilluns a divendres els horaris acordats 
prèviament. 
 
Segon.- De conformitat amb les bases, aquestes autoritzacions queden subjectes al 
compliment de les condicions següents: 

• En la propaganda (digital i en paper) dels casals ha de quedar clar que qui 
organitza el casal és l’entitat municipal. Tan mateix, en la difusió dels casals, ha de 
quedar molt clara l’oferta d’activitats que es proposaran i incloure clarament que el 
50% de la programació d’activitats del casal, estarà relacionada amb l’objecte de 
l’entitat. 

• Abans de l’inici de la utilització de l’espai municipal, caldrà presentar certificat 
negatiu de tots els monitors/es de l’activitat, de no haver estat condemnat per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en els 
termes que s’indiquen en l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudiciament Civil, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. 

• Al finalitzar el casal, i abans del dia 30 d’octubre de 2018, l’entitat haurà de 
lliurar el següent: 
◦ Una Memòria resum valorativa de com ha anat el casal segons els objectius 

inicials proposats, així com les propostes de millora. 
◦ Els llistats següents: Inscrits/es per torns i del municipi de provinença, de 

monitors/es, pre-monitors/es i titulacions. 
◦ Còpia de la notificació de l’activitat a la Secretaria General de Joventut 
◦ Balanç econòmic detallat. 

• El sol·licitant haurà de conservar i mantenir amb total diligència les dependències 
que s’utilitzin, tenint cura de reparar qualsevol dany o destrossa que pugui produir-
se, durant el període en què les utilitzi i no sigui derivat de causa de força major. 

• Complir amb l’aforament de cada espai municipal, sense que s’excedeixi del 
mateix. 

• Complir amb les obligacions fiscals que estableix la normativa que regeix les 
entitats sense ànim de lucre i amb la normativa de la seguretat social. 

• L’ Ajuntament es farà càrrec de la neteja general dels espais que s’autoritzen així 
com del material de neteja i d’ús fungible habitual. 

• És a càrrec de l’entitat tenir l’assegurança civil i d’accidents que cobreix els danys 
dels participants al casal i dels monitors i monitores que treballin en el 
campus/casal. 

• Es reservaran les places per cada grup i torn per tal d’ajudar a les famílies que des 
de serveis socials considerin que necessiten un servei d’aquestes característiques.  

• Hi haurà una quota especial de piscina pels menors inscrits al casal/campus d’estiu 
quan aquests no siguin abonats al servei.  

• Els nens i nenes que facin el curset de natació hauran d’inscriure’s i abonar l'import 
directament a les piscines municipals. L’entitat s’ha de fer càrrec de que els infants 
inscrits en el curset de natació hi vagin, així com fer el seguiment corresponent. 

• Respecte a les instal·lacions, han de conservar-les en perfecte estat, reparar-les pel 
seu compte i, quan finalitzi el casal, tornar-les en la mateixa condició d’ús en què 
les van rebre. 

• En el cas de que es produeixin desperfectes o danys estaran obligats a la seva 
reparació o substitució, fent-se càrrec de totes les depeses. 

• La utilització dels espais no impedirà el normal funcionament de les activitats i 
actuacions dels locals per part de l’Ajuntament. 

• L’entitat es compromet a respectar els horaris, les normes d’utilització de 
l’equipament i les condicions conjuntament establertes i serà la responsable del bon 
funcionament del servei. 



 

  
 

 

• No es podrà enganxar, sense autorització prèvia, cap element a les parets o 
sostres. La difusió de l’activitat s’ha de fer en les cartelleres corresponents. 

• En la publicitat de l’activitat caldrà que hi consti l’emblema de l’Ajuntament de 
Celrà. 

• El/la representant de cada entitat serà l’encarregat/da de: 
◦ preparar les instal·lacions. 
◦ serà responsable de tots els aspectes tècnics relacionats amb la mateixa i  
◦ serà responsable que l’espai quedi net per a la seva utilització posterior. 

• No es pot fumar en cap espai municipal. 
• Si l’activitat autoritzada es cancel·la, s’haurà de comunicar als responsables de 

l’equipament amb antelació suficient. 
• Seguir en tot moment les indicacions del personal municipal responsable de la 

instal·lació. 
• Posar en coneixement dels responsables del centre les anomalies o irregularitats 

que s’hi observin. 
• Realitzar activitats que no suposin perill ni per a les persones que hi assisteixen ni 

per a l’equipament. 
• No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos. 
• La no observació dels requisits anteriors podrà ser objecte de denegació de futures  

autoritzacions d'utilització privativa a l’entitat i/o d’altre tipus de sancions, en funció 
de la gravetat dels fets. 

• Complir amb les bases que regeixen aquesta autorització. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les entitats sol·licitants.  
 

En matèria d’hisenda 
 
14. Aprovació de preus públics per cursos que es portaran a terme d’octubre de 
2018 a juny de 2019 (expedient X394/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de cultura es presenta informe, de 2 de maig de 2018, de la proposta dels preus 
públics corresponents  a diversos cursos que es durant a terme d’octubre de 2018 a juny 
del 2019. 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 8 de maig 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. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 

 
Segon- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
ANNEX 
CURSOS/TALLERS 

 

Cursos Dates Tot el curs 1 sessió matrícula
Raku octubre 2018-juny 2019 100,00 €      
Fang i ceràmica creativa infants octubre 2018-juny 2019 66,00 €        
Scrapbooking octubre 2018-juny 2019 77,00 €        15,00 €        
Serigrafia octubre 2018-juny 2019 100,00 €      
Iniciació al teatre octubre 2018-juny 2019 100,00 €      36,00 €        
Teatre per a gent gran octubre 2018-juny 2019 90,00 €        36,00 €        
Assaig fotogràfic octubre 2018-juny 2019 55,00 €        
Figura Humana octubre 2018-juny 2019 100,00 €      

Preu Públic 

 
 
 
15. Aprovació de preus públics de les obres de teatre que es realitzaran de 
setembre a desembre de 2018 (expedient x492/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de cultura es presenta informe, de 25 de maig de 2018, de la proposta dels preus 
públics corresponents  a les obres de teatre previstes del setembre a desembre 2018. 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 29 de maig 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. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 

 
Segon- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
ANNEX 
OBRES DE TEATRE 

 

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

Alumnes 
Galliner

Alumnes 
EMDC

Promoció 
40%   estiu

2x1 El Punt 
avui Promoció 2x1 Escena 25

Píndoles 15/09/2018 19 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
Carlota 29/09/2018 21 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
Carlota 30/09/2018 21 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
Tenors 06/10/2018 21 h 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     7,80 €         6,50 €        6,50 €             5,00 €             
Hits 07/10/2018 11 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             
Valerie 20/10/2018 21 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             

A l'Atzar 21/10/2018 18 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
Concert Joanjo Bosk 10/11/2018 21 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
De solfes i manduques 11/11/2018 12 h 5,00 €     3,00 €        
Concert Manu Guix 17/11/2018 21 h 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     7,80 €         6,50 €        6,50 €             5,00 €             
Hi ha res més avorrit 
que ser una princesa 
rosa? 18/11/2018 18 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
La mesura del detall 30/11/2018 20 h 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     4,00 €      7,80 €         6,50 €        6,50 €             5,00 €             
Mira Miró 01/12/2018 18 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,00 €      4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
Càpsules + La vida 
secreta de los objetos 01/12/2018 20 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     5,60 € 5,60 €  4,00 €     4,00 €      4,80 €         4,00 €        4,00 €             4,00 €             
Composició a temps 
real 02/12/2018 19 h 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     4,00 €      7,80 €         6,50 €        6,50 €             5,00 €             
L'esperit de Nadal 16/12/2018 18 h 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     7,80 €         6,50 €        6,50 €             5,00 €             

Conte de Nadal
desembre-

gener 18 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             

Conte de Nadal
desembre-

gener 18 h 8,00 €     6,00 €        5,20 €     4,00 €     4,80 €         4,00 €        4,00 €             

Preu Públic /entrada

 
 
 
16. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Animal a l’esquena (expedient 
X493/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2017, es va aprovar el 
conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l'associació l'Animal a l'esquena de 
Celrà, pel qual l’Animal a l’esquena vol col·laborar en els aspectes del seu àmbit d’interès i 
experiència amb el municipi de Celrà. I l’Ajuntament de Celrà vol contribuir a la creació 
artística, en especial a les entitats i accions que tenen una repercussió nacional. 
 



 

  
 

 

2. En data 22 de maig de 2018, registre d’entrada municipal E2018002547, l’ACCES  
L’Animal a L’Esquena va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per al 
Programa d’Activitats previst per l’any 2018. 
 
3. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les entitats del municipi per a millorar el 
teixit social del poble i fomentar la creació artística.  
 
4. 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 
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 el següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Concedir una subvenció per import de 2.500,00 euros a favor de l’entitat ACCES 
L’Animal a L’Esquena, amb CIF (…) i amb domicili a efectes de notificacions a Mas Espolla, 
s/n (17460) de Celrà, i amb adreça electrònica (…), a fi de sufragar part les despeses 
derivades del programa d’activitats per l’any 2018. 
 
Segon. Ordenar el pagament de la subvenció de la manera següent: 
  

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
50% de la subvenció concedida, que correspon al següent import: 1250,00 euros 

 
• Un segon pagament, corresponent al 50% restant, que es realitzarà una vegada 

s’hagi justificat correctament la subvenció. 
 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3300.48001 
“Animal a l’Esquena” per a l’any 2018. 
 
Quart. 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’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a 
les que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les 
factures justificatives de la despesa realitzada. 
  
2.    Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així 
com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors. 
  



 

  
 

 

3.    Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i 
l'emblema de l’Ajuntament de Celrà.  
  
4.    Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
                                                     
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia 
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 
  
5.    Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
  
6.    Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des 
del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la 
procedència del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

  
Cinquè. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment 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.  
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
17. Concessió de subvenció a un projecte "La simfonia de l'Alfabetització" del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (expedient x527/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Associació La Guerrilla Comunicacional amb CIF (…) és una entitat gironina, sense afany 
de lucre, que té l’objectiu  de sensibilitzar sobre les situacions de desigualtat i la defensa dels 
drets humans, la justícia i la pau, a través de mitjans audiovisuals. 
 

Aquesta entitat vol engegar un projecte que té per objectiu sensibilitzar sobre el dret a 
l’alfabetització i l’educació mitjançant eines que facin servir llenguatges universals i promoguin 
la participació i la difusió massives. 
 
En aquest cas, el recurs educatiu que es vol impulsar és la Simfonia de l’Alfabetització, que es 
crearà i s’estrenarà en un concert a Bratislava que s’enregistrarà per tal d’editar un  DVD i 
poder-ne fer difusió. 
 
La intenció de l’entitat és aconseguir que la Simfonia tingui un reconeixement internacional. 
S’iniciarà la tasca de divulgació amb unes sessions d’audició-debat que s’organitzaran en 
diferents centres i espais públics, preferentment de Girona, Salt i Celrà i amb la difusió del DVD 
a totes les entitats col·laboradores. 
 
2.- L’Ajuntament de Celrà té interès en donar suport al projecte de la Simfonia de 
l’Alfabetització de l’Associació La Guerrilla Comunicacional amb una aportació econòmica d’un 
import de 3.500 euros, a concedir a través del Fons Català de Cooperació. 

 
3.- Ha emès informe la secretària de la corporació, 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), aprovar per 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 

 
ACORD 

 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 3.500 euros a favor del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb NIF (…) i domicili a Rambla Santa Mònica 10, 4t 08002 de 
Barcelona, destinada al projecte “La Simfonia de l’Alfabetització” de la Guerrilla Comunicacional 
que té per objectiu sensibilitzar sobre el dret a l’alfabetització mitjançant  la creació i 
enregistrament en DVD d’una simfonia específica que es divulgarà en sessions d’audició-debat 
que s’organitzaran en diferents centres i espais públics,   preferentment a Girona, Salt i Celrà i 
amb la difusió del DVD a totes les entitats col·laboradores. 

 
Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 3.500 euros a favor del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament pel projecte “La Simfonia de l’Alfabetització” de l’entitat La 
Guerrilla Comunicacional. 
 
Tercer. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 “Fons de 
Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2018. 
 
Quart. Aquesta subvenció queden subjecta a la següent condició: 
 

Única. Aquesta subvenció està condicionada a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de l’ens, 
acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat 
subvencionada. A més també caldrà presentar una memòria de les activitats dutes a terme 
durant l’any objecte de subvenció. 

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

 
En matèria de personal 
 
18. Aprovació de retribucions complementàries (expedient X25/18). 
 

1.- Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment del quadríptic del curs 2018-19 de 
l’EMDC per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar 
aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat 
del municipi cadascuna, segons queda acreditat en l’informe de la directora de l’EMDC 



 

  
 

 

proposant el pagament de 125,00€ a cada treballadora en concepte de complement 
de productivitat per cada repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
2.- Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment de La Celranenca – maig 2018 per 
tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat del municipi 
cadascuna, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de cultura de 
l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 125,00€ a cada treballadora en 
concepte de complement de productivitat per cada repartiment realitzat, el qual 
consta en l’expedient. 
 
3.- Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment del butlletí del porta a porta per 
tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat del municipi 
cadascuna, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de medi ambient 
proposant el pagament de 125,00€ a cada treballadora en concepte de complement 
de productivitat per cada repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
4.- S’ha proposat nomenar al Sr. (…), vigilant municipal,  com a responsable del 
servei de vigilants per tal que dugui a terme les funcions establertes en l’article  7 del 
Reglament del cos de vigilants. 
 
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 
375,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juny de 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  
375,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juny de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal esports” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
300,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar mensualment en la nòmina del Sr. (…), amb efectes a partir del 1 de 
juny de 2018 per assumir les funcions que s’especifiquen en l’article 7 del Reglament del 
cos de vigilants de l’Ajuntament de Celrà com a responsable del servei de vigilants. Import 
que quedarà integrat en el complement específic quan s’aprovi la relació de llocs de treball 
per a l’exercici 2019. 
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
 
 
 



 

  
 

 

19. Aprovació de diversos convenis de pràctiques d’estudiants a l’Ajuntament 
de Celrà (expedients X478/18, X479/18 i X480/18). 

 
L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica i, a tal efecte, vol formalitzar els convenis següents 
per a què els estudiants que s’exposa a continuació puguin realitzar les seves pràctiques a 
l’Ajuntament de Celrà:  
 
 Acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa: (…) 

Centre educatiu: Institut de Celrà  
Període de pràctiques: del 25 de juny de 2018 al 13 de juliol de 2018, els dies i horaris 
que s’indiquen en el conveni.  
Lloc de realització de les pràctiques: Ajuntament de Celrà, Àrea de promoció 
econòmica. 

 
 Acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa: (…) 

Centre educatiu: Institut de Celrà  
Període de pràctiques: del 2 de juliol de 2018 al 20 de juliol de 2018, els dies i horaris 
que s’indiquen en el conveni.  
Lloc de realització de les pràctiques: Ajuntament de Celrà, Àrea de cultura. 

 
 Acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa: (…) 

Centre educatiu: Institut de Celrà  
Període de pràctiques: del 25 de juny de 2018 al 6 de juliol de 2018, els dies i horaris 
que s’indiquen en el conveni.  
Lloc de realització de les pràctiques: Ajuntament de Celrà, Escola bressol Trapelles 

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

ACORD 
 

Primer. Aprovar els acords de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa per a què 
els alumnes de l’Institut de Celrà que s’indiquen en la part expositiva d’aquesta resolució 
puguin efectuar pràctiques a l’Ajuntament de Celrà, els quals s’adjunten com a annex a la 
present resolució. 
 
Segon. Facultar l’alcalde perquè formalitzi els documents necessaris per fer efectiva 
aquesta Resolució. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució al centre educatiu.  

 
20. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
21. Comunicacions i informacions 
 
La Secretària municipal informa dels assumptes que s’inclouran en l’ordre del dia del ple ordinari 
que es celebrarà el dimarts 12 de juny de 2018. 
 
22. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20.35 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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