
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 13/2018 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 17 de juliol de 2018 
Horari: de 9:00 hores a 10.20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9:00 hores del dia 17 de juliol 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 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
REGIDOR ABSENT 
 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, regidores 
delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia i 
que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
3 de juliol de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 de 
juliol de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
EN MATÈRIA URBANÍSTICA 
 
2. Llicència urbanística per la reforma de coberta de nau industrial al carrer 
Creus (expedient X598/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. En data 19 de juny a de 2018, registre d’entrada municipal 732.588, l’empresa 
PROTEIN SA,  sol·licita llicència urbanística per a la reforma de coberta de nau 
industrial al carrer Creus, s/n de Celrà. 

2. En data 5 de juliol de 2018, registre de sortida municipal núm. 1.665, es requereix 
documentació complementària. 

3. En data 11 de juliol de 2018, registre d’entrada municipal 3.718, l’empresa PROTEIN 
SA,  presenta la documentació complementària. 

4. En data 12 de juliol 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 PROTEIN SA amb NIF núm. (...) llicència municipal per a la 
REFORMA DE COBERTA DE NAU INDUSTRIAL situada al carrer Creus, s/n de Celrà (ref. 
cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
Condicions Generals: 
 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes 
de l'edifici.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació 
de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini 
per a fins públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud 
i llicència municipal.  



 

  
 

 

No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i 
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.    
No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
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:         23.400,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:                
760,50 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

80,00 € 

TOTAL:    852,50 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 
 
 

3. Llicència urbanística per la reforma de nau industrial al carrer Pujols (Exped. 
x340/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 2 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal 1.501, l’empresa IMPROVE, 

COATING & LAMINATINBG PARTNERS (ILAMCO),  sol·licita llicència urbanística per a la 
reforma de nau industrial al carrer Pujols, s/n de Celrà. 

2. En data 10 de maig de 2018, registre de sortida municipal núm. 1.092, es requereix 
documentació complementària. 

3. En data 11 de juliol de 2018, registre d’entrada municipal 3.710, l’empresa IMPROVE, 
COATING & LAMINATINBG PARTNERS,  presenta la documentació complementària. 

4. En data 11 de juliol 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 IMPROVE, COATING & LAMINATINBG PARTNERS (ILAMCO) amb 
NIF núm. (...) llicència municipal per a la REFORMA DE NAU INDUSTRIAL situada al carrer 
Pujols, s/n de Celrà (ref. cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
-  Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
-  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: 
Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes de 
l'edifici.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions pertinents 
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.    



 

  
 

 

No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats. 
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: 5.602,22 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        182,07 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:    274,07 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. Reforma de vestuaris al carrer Tramuntana (exped. X617/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 25 de juny de 2018, registre d’entrada municipal 3.324, l’empresa NALCO 

ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU,  sol·licita llicència urbanística per a la reforma de 
vestuaris al carrer Tramuntana, s/n de Celrà. 

2. En data 11 de juliol de 2018, registre d’entrada municipal 3.659, l’empresa NALCO 
ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU,  presenta la documentació complementària. 

3. En data 11 de juliol 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 NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU amb NIF núm. 
(...) llicència municipal per a la REFORMA DE VESTUARIS al carrer Tramuntana, s/n de 
Celrà (ref. cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
-  Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
- Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 
la fiança per a la gestió de residus. 
- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el 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.  
- 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. 
 
Condicions generals: 
- 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. 
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 
façanes de l'edifici.  
- 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:      270.835,40 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:           8.802,15 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:   9.124,15 Euros  
 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per 
aquest ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
5. Llicència urbanística per a ús provisional per a emmagatzematge i dipòsit de 
mercaderies al carrer Salvador Dalí, dins l’UA10 (Exped. X396/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 9 de març de 2018, registre d’entrada municipal número 1134, el Sr. (...), com 
a propietari de la finca situada al C/ Salvador Dalí de Celrà, sol·licita l’ús de caràcter 
provisional sobre aquesta finca, que està classificada com a sòl urbà no consolidat, inclosa 
al polígon d’actuació urbanística UA 10 i afectada de sistemes urbanístics locals 
d’equipament i xarxa viària. 
 
Es planteja fer-hi un ús provisional per a emmagatzematge o dipòsit de béns mobles 
relacionats amb la construcció, sense fer-hi obres excepte el vallat de la finca i sol·licita 
autorització d’ús provisional per a emmagatzematge i dipòsit de materials relacionats amb 
la construcció. 
 
2.- En data 30 d’abril de 2008 l’ arquitecta municipal emet informe favorable, valorant en 
800 euros el cost de desmuntatge de la tanca perimetral. També consta en l’expedient 
l’informe emès per la Secretària de la Corporació sobre la legislació i el procediment 
administratiu que s’ha de seguir. 
 
3.- Per Decret d’alcaldia 346/2018 es resol sotmetre l’expedient a informació pública pel 
termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la Corporació, d’acord amb el que disposa l’article 68 
RPLU. I simultàniament a l’obertura del tràmit d’informació pública es resol sol·licitar 
informe a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de Girona, informe que té caràcter preceptiu 
i vinculant, d’acord amb el que disposa l’article 68 RPLU. 
 
Resolució feta pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 91, del dia 11 
de maig de 2018, en l’e-tauler i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 



 

  
 

 

Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació. 
 
4.- El dia 24 de maig de 2018, registre d’entrada municipal número 2597, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona requereix que s’esmeni la documentació presentada, i el 
dia 28 de maig de 2018 (registre sortida municipal número 1202) es trasllada el 
requeriment al Sr. (...). I el mateix dia 28 de maig de 2018 (registre d’entrada municipal 
número 2645) es presentada la documentació per part de l’interessat. Traslladant-se 
aquesta documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme el dia 30 de maig de 2018 
(registre sortida municipal número 1231). 
 
5.- El dia 6 de juliol de 2018, registre d’entrada municipal número 3597, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona ens comunica l’acord adoptat en sessió del dia 20 de juny 
de 2018, segons el qual s’emet informe favorable sobre la sol·licitud de llicència 
provisional. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El règim d’obres o usos de caràcter provisional està regulat als articles 53 i 54 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLUC) i article 65 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU). 
En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons 
d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes 
urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits 
per la legislació i el planejament sectorials o pel planejament territorial o urbanístic, mentre 
no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
 
Les obres provisionals vinculades a usos provisionals sol·licitats responen a 
l’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles. Per tant 
està dins dels supòsits permesos per la legislació urbanística. 
Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades 
expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de 
conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a 
aquesta constància registral. 
L’article 53.2 estableix que “els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres 
provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració 
actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització, 
sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a pecebre indemnització”. En aquest sentit, 
l’expedient conté l’escrit del propietari, de data 9 de març de 2018, on declara acceptar 
aquests compromisos. 
L’article 53.3 disposa que “només es poden autoritzar com a obres provisionals les 
vinculades als usos provisionals a què fa referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats 
econòmiques preexistents. Aquestes obres han d’ésser les mínimes necessàries per 
desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la 
legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables”. 
A tal efecte, la memòria descriptiva del projecte estableix com a obres únicament  el vallat 
perimetral de la finca i una porta d’accés. 
 
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 
 

A C O R D 
 



 

  
 

 

Primer.- Concedir la llicència d’ús provisional sol·licitada pel Sr. (...) per a 
emmagatzematge o dipòsit de materials relacionats amb la construcció a la finca situada al 
carrer Salvador Dalí (referència cadastral xxx). 
 
Amb aquest ús provisional s’autoritza com a obra provisional tancar la finca, amb un total 
de 152 m, amb malla metàl·lica electrosoldada o a simple torsió i postes metàl·lics cada 3 
m de distància, amb una alçada de 1,80 m.  
 
Segon. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades 
s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi aquest Ajuntament, a càrrec de la persona 
titular de l’autorització i sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre 
indemnització. A més s’ha de reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu 
estat originari. 
 
Tercer. L’eficàcia d’aquest acte d’atorgament resta supeditada a que en el termini de 20 
dies hàbils el sol·licitant constitueixi garantia per import de 800 euros per a assegurar la 
reposició de la situació alterada al seu estat originari. A aquest efecte caldrà que acrediti el 
compliment d’aquest requisit presentant l’aval bancari o el pagament corresponent en el 
número de compte (...). 
 
Quart. Els compromisos acceptats pels interessats han de ser acceptats expressament pels 
nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de 
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin, en cas contrari 
serà causa de resolució automàtica d’aquest acte d’atorgament, prèvia audiència dels 
interessats. 
 
Cinquè. L’eficàcia d’aquest acte d’atorgament resta supeditada a la inscripció en el 
Registre de la Propietat, per part del titular d’aquesta llicència, de les condicions sota les 
quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades expressament pels 
destinataris.  
 
Sisè. Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres : 
      (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5)  
 

Base Liquidable declarada: 3.000,00 € 
Tipus de gravamen:   3,25 %  
Import: 97,50 € 
 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)    30,00 € 
TOTAL:    127,50 Euros  
 

 

Setè. El termini per iniciar les obres serà d’un any i per acabar-les serà de 3 anys 
 
El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-la acabat, 
es considerarà caducat el dret, circumstància que l'Ajuntament haurà de declarar 
mitjançant resolució expressa. 
 
Vuitè. Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 
 
Novè. Advertir que, d’acord amb el que disposa l’article 69 del RPLU, la llicència d’usos i 
obres provisionals s’atorga amb la condició resolutòria expressa que l’acceptació i el 
compromís a què fa referència l’article 66 siguin també assumits expressament per les 
terceres persones que adquireixin, en virtut de qualsevol negoci jurídic, els drets de 
propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals autoritzades. 



 

  
 

 

 
Desè. Notificar el present acord al Sr. (...).  
 
    

6. Incoació procediment d’ocupació directa en el polígon d’actuació 7 de Celrà 
(expedient X589/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Pla General d’ Ordenació Urbana de Celrà fou aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de 1998, condicionant 
la seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de sotmetre a l’aprovació del 
Ple municipal. 
El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de 1999. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de 1999, va 
donar la seva conformitat a l’esmentat text refós i va ordenar la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 8 de juny de 1999 es va publicar l’acord d’aprovació definitiva del PGOU del 
Municipi de Celrà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2905. I en data 22 
d’agost de 2006, DOGC número 4702, es varen publicar les normes urbanístiques. 
 
2. Mitjançant Decret d'Alcaldia 475/2018, de data 18 de juny de 2018, s'indica la 
necessitat, en el desenvolupament d'actuacions urbanístiques, de l'ocupació directa dels 
terrenys qualificats com sistema viari i equipaments en l'àmbit d'actuació urbanística 7 de 
Celrà, per possibilitar l'execució de l'obra de pavimentació del vial i d’utilització de l’espai 
qualificat com a equipament, d'acord amb el que es disposa en el Pla General d'Ordenació 
Urbana del municipal Celrà. 
 
La necessitat de l'ocupació dels terrenys que resultin afectats es justifica en l'execució de 
l'obra de pavimentació del vial per tal d’ampliar el Carrer Germans Sàbat i així 
descongestionar de trànsit la zona de les escoles. I d’utilització de l’espai qualificat com a 
equipament per tal de situar en aquest espai les fires (atraccions) de la Festa Major de 
Celrà i utilitzar-lo per a aparcament públic, per tal de descongestionar de vehicles la zona 
que envolta l’escola, l’Institut i l’Escola municipal de dansa. I d’aquesta manera, millorar la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes de Celrà. 
 
3.- Ha emès informe l’arquitecta municipal en el que s’inclou la relació de terrenys i 
propietaris afectats per la ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics on 
haurà de fer-se efectius els seus drets. També consta en l’expedient informe de la 
Secretària de la Corporació, sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
Amb posterioritat, Servihabitat XXI, SA ha ofert la possibilitat d’accedir i utilitzar 
temporalment la finca qualificada com a equipament mitjançant la formalització d’un 
conveni, motiu pel qual ara no serà objecte del procediment d’ocupació directa. 
   
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-L'ocupació directa consisteix en una tècnica de gestió urbanística, que permet obtenir 
anticipadament el sòl destinat a dotacions públiques, general o local. Concretament, es 
tracta de l’"obtenció de terrenys que, sent afectats pel planejament urbanístic a qualsevol 
tipus de sistema urbanístic, general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al 
domini públic. L'ocupació directa comporta el reconeixement de l'administració actuant del 
dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just dels beneficis i les 
càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon d'actuació concrets" (article 
156.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme). 



 

  
 

 

 
2.-  De conformitat amb el que disposa l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme “ Correspon a l'administració actuant, 
a instància, si s'escau, de les persones beneficiàries de l'ocupació, formular la relació, 
concreta i individualitzada, dels béns i drets afectats per l'ocupació, amb descripció de tots 
els aspectes materials i jurídics dels béns i drets que siguin de necessària ocupació (...). 
 
Aquest mateix precepte, en el seu apartat quart, disposa que la relació de béns i drets 
s’han d’exposar al públic pel termini mínim de 15 dies, amb audiència simultània pel mateix 
termini a les persones propietàries i titulars de drets inscrits en el Registre de la Propietat, i 
a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per tal que puguin formular 
al·legacions. Precepte que hem de posar en relació amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en 
virtut del qual el termini d’informació pública no pot ésser inferior a 20 dies. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 156 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i articles 215 i 
següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
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 
 

A C O R D 
 
Primer.- Iniciar el procediment administratiu per l’ocupació directa dels terrenys qualificats 
com a sistema viari en el polígon d’actuació urbanística UA 7, per possibilitar l’execució de 
l’obra de pavimentació del vial per tal d’ampliar el carrer Germans Sàbat i així 
descongestionar de trànsit la zona de les escoles, d’acord amb el que disposa el Pla General 
d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà. S’adjunta com a annex el plànol on es grafia la 
relació de béns i drets afectats per l’actuació. 
 
Segon.- APROVAR inicialment la relació individualitzada dels béns i drets afectats per 
l’ocupació directe, que és la següent: 
 
Finca número 1 

- Finca registral número 439 
- Titularitat: Servihabitat XXI, SA 
- Superfície del sòl a ocupar i qualificació urbanística: 570 m2 de sistema viari. 
- Finca amb referència cadastral: xxx. 
- Càrregues: No hi ha càrregues registrades. 
- Afectació: 570 m2 de sistema viari. 
- Edificacions, instal·lacions i plantacions: no n’hi ha. 
- Descripció de la finca: “RUSTICA.- Pieza de tierra llamada La Quintana, sita en 
termino de CELRA. Superficie: dos hectàrees, cincuenta y siete áreas, ochenta y 
seis centiáreas. Linderos: (...)” 
 

Finca número 2 
 

- Finca registral número 2129 
- Titularitat: Servihabitat XXI, SA 
- Superfície del sòl a ocupar i qualificació urbanística: 328 m2. 
- Finca amb referència cadastral: (...). 
- Càrregues: No hi ha càrregues registrades. 
- Afectació: 328 m2. 
- Edificacions, instal·lacions i plantacions: no n’hi ha. 



 

  
 

 

- Descripció de la finca: “URBANA.- Pieza de tierra cultiva llamada PESSA 
ROQUERAS o REGUERAS, sita en termino de CELRA, de cabida siete mil 
ochocientos cuarenta y dos metros cuadrados. LINDANTE: (...).” 

 
El polígon d’actuació urbanística en el qual Servihabitat XXI, SA ha de fer efectius els seus 
drets i obligacions és la UA 7. 
 
Aprofitament urbanístic que s’atribueix a la propietat objecte d’ocupació és l’aprofitament 
existent (al no quedar modificat per aquest procediment) i és el determinat pel Pla General 
en el polígon d’actuació 7  (UA7) de Celrà. 
 
Tercer.- SOTMETRE l’ esmentada relació a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, 
en un dels diaris de més difusió i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte que es 
puguin presentar al·legacions sobre la procedència de l’ocupació dels béns o sobre el seu 
estat material o legal, com també a efectes de l’aportació de dades que permetin la 
rectificació de possibles errors. 
 
Quart.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern. 

 
Cinquè.- NOTIFICAR individualment aquesta resolució a Servihabitat XXI, SA que 
consta a la relació de béns i drets, fent-li alhora els oferiments  i advertiments relatius 
a la possibilitat d’aportar les dades necessàries per rectificar possibles errors, o 
oposar-se a la necessitat d’ocupació temporal dels béns afectats. 
 
Sisè.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat, per a la seva incorporació a l’expedient, la 
certificació de domini i càrregues de la finca, així com la pràctica d’una nota marginal a la 
inscripció de la finca afectada, de conformitat amb el que disposa l’article 215.5 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme. 

 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
7. Ratificació Decret d’Alcaldia 528/18 adjudicació contracte menor de serveis 
per muntatge de grup electrogen (expedient X509/18). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 528/2018, de data 6 de juliol de 2018, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D' ALCALDIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Celrà ha organitzat el Festival de Tastets de Celrà, cultura i 
gastronomia, que se celebra els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2018, amb activitats 
diverses de caire cultural i gastronòmic que enguany assoleix la seva tercera edició. 
Per a la bona execució del Festival cal l’adjudicació de diversos contractes de 
serveis i subministraments, per la qual cosa s’ha sol·licitat pressupost a diverses 
empreses i professionals. A tal efecte s’ha emès informe per part del tècnic 
municipals sobre les necessitats i finalitats a satisfer. 
 
2. De conformitat amb les ofertes presentades per als diferents serveis i 
subministraments, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat 
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit 
més contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de 



 

  
 

 

l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 
proposant l’adjudicació del contracte següent:  
 

OBJECTE TIPUS DE 
CONTRACTE 

EMPRESA NIF IMPORT IVA 
EXCLÒS  

IMPORT IVA 
INCLÒS 

Muntatge i manteniment 
del grup electrogen  

Serveis 
 

Instal·lacions 
Celrà, SL 

(...) 3.374,00€ 4.082,54€ 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb els articles 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. Els contractes indicats tenen 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. 
 
Per tot l’exposat, 
 

RESOLC 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per al muntatge i manteniment del 
grup electrogen a favor d’Instal·lacions Celrà, S.L., amb NIF (...), per un import de 
3.374,00€ IVA exclòs (4.082,54€, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3342.22609 Activitats àrea de cultura del pressupost de l’Ajuntament de Celrà 
per a l’any 2018.  
 
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 Sr. (...) (AODL), que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, i comunicar-li que la 
mateixa perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  
 



 

  
 

 

Vuitè. Donar compte d’aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
corporació. 
 
Novè. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se 
celebri. 

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

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 528/2018, de data 6 de juliol de 2018, transcrit 
en la part expositiva del present acord. 
 
 

8. Adjudicació contracte menor de subministrament de material per a actes 
públics (Exped. X650/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 11 de juliol de 2018 l’AODL (...) emet informe sobre la necessitat d’adquirir 
material fungible per poder embellir i protegir les taules utilitzades en diferents activitats 
amb assistència de públic organitzades per l’Ajuntament. 
 
2. En data 12 de juliol de 2018, l’òrgan de contractació emet informe proposant 
l’adjudicació d’aquest contracte menor de subministrament, per l’import de 2.910,68 euros 
(IVA exclòs), a favor de Disyan Foods, 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent 
 



 

  
 

 

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de material 
fungible per poder embellir i protegir les taules utilitzades en diferents activitats amb 
assistència de públic organitzades per l’Ajuntament, a favor de l’empresa Disyan Foods, 
S.L., amb CIF número (...) i domicili a la Ctra. Palamós, 181-183 de 17460 Celrà per un 
import de 2.910,68€, IVA exclòs (3.521,92€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
14.2410.22699 “Activitats promoció econòmica”, 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 Sr. (...), AODL, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
9. Adjudicació contracte menor de subministrament de lones separadores 
d’estands (Exped. X651/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 11 de juliol de 2018 l’AODL (...) emet informe sobre la necessitat d’adquirir 
lones per a protegir i separar els estand de fusta utilitzats per diverses àrees de 
l’Ajuntament en diferents activitats i esdeveniments amb assistència de públic organitzades 
per l’Ajuntament. 
 
2. En data 11 de juliol de 2018, l’òrgan de contractació emet informe proposant 
l’adjudicació d’aquest contracte menor de subministrament, per l’import de 2.505,78 euros 
(IVA exclòs), a favor de Tecnodimension Hinchable, 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de lones per a 
protegir i separar els estand de fusta utilitzats per diverses àrees de l’Ajuntament en 
diferents activitats i esdeveniments amb assistència de públic organitzades per 
l’Ajuntament, a favor de l’empresa Tecnodimension Hinchable, S.L., amb CIF número (...), 
per un import de 2.505,78 €, IVA exclòs (3.032,00€ IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
11.9200.62501 “Mobiliari i equipaments culturals”, 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 Sr. (...), AODL, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
10. Adjudicació contracte menor de subministrament per adquisició de plats i 
gots compostables. (Exped. X655/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 12 de juliol de 2018 l’AODL (...) emet informe sobre la necessitat d’adquirir 
plats i gots compostables per a la realització de diferents activitats i esdeveniments amb 
assistència de públic organitzades per diverses àrees de l’Ajuntament. 
 
2. En data 12 de juliol de 2018, l’òrgan de contractació emet informe proposant 
l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament per a l’adquisició de plats i gots 
compostables per a la realització de diferents activitats i esdeveniments amb assistència de 



 

  
 

 

públic organitzades per diverses àrees de l’Ajuntament, per l’import de 1.558,33 euros IVA 
exclòs), a favor de Parker-Nova Massegur, 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició de plats i gots 
compostables per a la realització de diferents activitats i esdeveniments amb assistència de 
públic organitzades per diverses àrees de l’Ajuntament, a favor de l’empresa Parker-Nova 
Massegur, S.L., amb CIF número (...), per un import de 1.558,33€, IVA exclòs (1.885,58€ 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10.9240.22699 “Activitats ciutadania”, 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 Sr. (...), AODL, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 



 

  
 

 

 
11. Adjudicació contracte menor d’obra pel paviment de formigó i un de PVC al 
pati de l’Aula 0 i una escala per accedir al pati posterior de l’escola bressol 
Trapelles (exped x636/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
instal·lació d’un paviment de formigó al pati de l’escola bressol per poder instal·lar un 
paviment de PVC a la zona del pati de l’Aula 0 i una escala per accedir al pati posterior de 
de l’escola bressol. 
 
Es va sol·licitar pressupost a l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., la qual ha 
presentat la seva oferta econòmica, per import de 3.114,00 euros, IVA exclòs (3.767,94 
euros, IVA inclòs). 
 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Obres i construccions Celrà, 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 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 Local aprova per unanimitat l'adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la instal·lació d’un paviment de formigó 
al pati de l’escola bressol per poder instal·lar un paviment de PVC a la zona del pati de 
l’Aula 0 i una escala per accedir al pati posterior de l’escola bressol a favor de l’empresa 
Obres i construccions Celrà, S.L., amb NIF núm. (...), amb domicili al carrer Parets, 7, 2n-D 
de Celrà 17460, per un import de 3.114,00 euros, IVA exclòs (3.767,94 euros, IVA inclòs), 
de conformitat amb l’oferta econòmica. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 76.3233.62500 
‘Equipaments Escoles Bressol’ 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 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 dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
12. Adjudicació contracte menor d’obra per actuacions diverses a les pistes de 
petanca de la zona esportiva (exped. X637/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en la 
realització de diverses actuacions no previstes en el projecte de les obres de construcció de 
cinc pistes de petanca a la zona esportiva, i que són: 

1. Canvi de lluminàries a LED de 60W. 
2. Construcció d’un pou de drenatge per desaigües pluvials de les pistes. 
3. Reforçar les subjeccions de les fustes perimetrals de les pistes. 
4. Cable de posta a terra de les lluminàries. 
5. Capa de 4-5 cm de sauló a la resta de la parcel·la. 

 
2. Es va sol·licitar pressupost a l’empresa Obres i construccions Celrà, S.L., la qual ha 
presentat la seva oferta econòmica, per import de 7.477,93 euros, IVA exclòs (9.048,30 
euros, IVA inclòs). 
 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Obres i construccions Celrà, 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 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 Local aprova per unanimitat l'adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres a favor de l’empresa Obres i construccions 
Celrà, S.L., amb NIF núm. (...), amb domicili al carrer Parets, 7, 2n-D de Celrà 17460, per 
un import de 7.477,93 euros, IVA exclòs (9.048,30), per a la realització de diverses 
actuacions no previstes en el projecte de les obres de construcció de cinc pistes de petanca 
a la zona esportiva, de conformitat amb l’oferta econòmica, i que són: 

1. Canvi de lluminàries a LED de 60W. 
2. Construcció d’un pou de drenatge per desaigües pluvials de les pistes. 
3. Reforçar les subjeccions de les fustes perimetrals de les pistes. 
4. Cable de posta a terra de les lluminàries. 
5. Capa de 4-5 cm de sauló a la resta de la parcel·la. 

 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 
‘Millores instal·lacions esportives’ 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 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 dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
13. Aprovació definitiva projecte d’obra ordinària titulat instal·lació fotovoltaica 
per autoconsum a la potabilitzadora de Celrà (Exped. X391/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig de 2018, es va 
aprovar inicialment el projecte titulat “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la 
potabilitzadora de Celrà”, redactat per l’empresa Audit energia, S.L., amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 18.939,03 Euros, IVA exclòs (22.916,23 Euros, IVA 
inclòs). 
 



 

  
 

 

2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
núm. 93 de 15 de maig de 2018, al DOGC núm. 7622 de 18 de maig de 2018, al tauler 
d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació, podent presentar al·legacions 
durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’última publicació de l’anunci en el 
BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat 
“Instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la potabilitzadora de Celrà”, redactat 
per l’empresa Audit energia, S.L., amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 18.939,03 Euros, IVA exclòs (22.916,23 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 

 
14. Resolució ajuts a famílies en situació econòmica desafavorida per a la 
realització de casals d’estiu 2018 (exped. X145/18) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En sessió plenària del dia 13 de febrer de 2018 es van aprovar les bases reguladores 
de l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida 
i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars curs 2018-2019 i casals d’estiu 2018 
(Acord fet públic en el BOP  de Girona núm. 41, de 27 de febrer de 2018, en el DOGC 
número 7572, de 6 de març de 2018, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web 
de la corporació).  Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la 
presentació de reclamacions durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va 
esdevenir definitiu. Publicant-se el text íntegre de les bases en el BOP de Girona 
número 83, de 30 d’abril,  i l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es 



 

  
 

 

pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, fet públic en el BOP de 
Girona número 86, de 4 de maig i en el e-tauler de la Corporació. 
 

2. En data 16 de juliol de 2018 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta de 
resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i import 
dels ajuts unitaris corresponents, d’acord amb els criteris que consten en l’article 8 de 
les bases reguladores. 

 
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 i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del següent 
 

ACORD  
 

Primer. Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import total de 7.863 euros a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a beca que s’indiquen tot seguit: 
 

NIF/NIE Sol·licitant 
 

Infant 
 

casal IMPORT 
AJUT (€) 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 30 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 117 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 150 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 153 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 160 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 160 

(...) (...) (...) ARTÍSTIC 160 

(...) (...) (...) ESCOLA BRESSOL 82 

(...) (...) (...) ESCOLA BRESSOL 86 

(...) (...) (...) ESCOLA BRESSOL 103 

(...) (...) (...) ESPLAI 30 

(...) (...) (...) ESPLAI 30 

(...) (...) (...) ESPLAI 32 

(...) (...) (...) ESPLAI 32 

(...) (...) (...) ESPLAI 32 

(...) (...) (...) ESPLAI 34 

(...) (...) (...) ESPLAI 34 

(...) (...) (...) ESPLAI 40 

(...) (...) (...) ESPLAI 43 



 

  
 

 

(...) (...) (...) ESPLAI 45 

(...) (...) (...) ESPLAI 45 

(...) (...) (...) ESPLAI 70 

(...) (...) (...) ESPLAI 77 

(...) (...) (...) ESPLAI 77 

(...) (...) (...) ESPLAI 82 

(...) (...) (...) ESPLAI 84 

(...) (...) (...) ESPLAI 84 

(...) (...) (...) ESPLAI 91 

(...) (...) (...) ESPLAI 91 

(...) (...) (...) ESPLAI 101 

(...) (...) (...) ESPLAI 101 

(...) (...) (...) ESPLAI 101 

(...) (...) (...) ESPLAI 102 

(...) (...) (...) ESPLAI 102 

(...) (...) (...) ESPLAI 104 

(...) (...) (...) ESPLAI 104 

(...) (...) (...) ESPLAI 117 

(...) (...) (...) ESPLAI 119 

(...) (...) (...) ESPLAI 119 

(...) (...) (...) ESPLAI 130 

(...) (...) (...) ESPLAI 170 

(...) (...) (...) ESPLAI 170 

(...) (...) (...) ESPLAI 210 

(...) (...) (...) ESPLAI 245 

(...) (...) (...) ESPLAI  117 

(...) (...) (...) FUTBOL 145 

(...) (...) (...) FUTBOL 145 

(...) (...) (...) FUTBOL 148 

(...) (...) (...) FUTBOL 153 

(...) (...) (...) FUTBOL 160 

(...) (...) (...) FUTBOL 162 

(...) (...) (...) FUTBOL 163 

(...) (...) (...) FUTBOL 163 

(...) (...) (...) FUTBOL  100 

(...) (...) (...) FUTBOL  159 

(...) (...) (...) FUTBOL  170 

(...) (...) (...) RÍTMICA 87 

(...) (...) (...) RÍTMICA 150 

(...) (...) (...) RÍTMICA 150 

(...) (...) (...) RÍTMICA 150 



 

  
 

 

(...) (...) (...) RÍTMICA 160 

(...) (...) (...) RÍTMICA 160 

(...) (...) (...) RÍTMICA 160 

(...) (...) (...) RÍTMICA 170 

(...) (...) (...) RÍTMICA 170 

(...) (...) (...) TIC-TAC 30 

(...) (...) (...) TIC-TAC 30 

(...) (...) (...) TIC-TAC 65 

(...) (...) (...) TIC-TAC 65 

(...) (...) (...) TIC-TAC 112 

(...) (...) (...) TIC-TAC 170 

 
Els següents sol·licitants no tenen dret a ajut per superar  el llindar màxim de renda familiar 
corresponent: 
 

       DNI            SOL·LICITANT                               
       (...)            
 

El següent sol·licitant perd el dret a ajut per tenir un deute amb l’ajuntament de Celrà: 
 

DNI           SOL·LICITANT 
(...) 

 
Els següents sol·licitants no són susceptibles de rebre cap ajut perquè finalment no han inscrit 
els fills i/o filles a cap casal durant l’estiu 2018. 

 
DNI SOL·LICITANT 
(...) 

 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores de casals 
durant l’estiu 2018, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix la família, tal com es 
detalla a continuació: 

 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (...): 3.165 euros a destinar a 35 infants 

beneficiaris 
- UCE CELRÀ amb CIF (...): 1.668 euros a destinar a 11 infants beneficiaris. 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (...): 1.357 euros a destinar a 9 infants beneficiaris. 
- ALFONS ARCAS BRUGUÉS, amb NIF (...): 472 euros a destinar a 6 infants . 
- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del casal Artístic a 7 infants 

beneficiaris, i del casalet de l’escola bressol municipal a 3 infants beneficiaris,  per un 
import total de 1.201 euros. 

 
Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 
 

• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
80% de la subvenció concedida a cada entitat. 

 
• Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada s’hagi 

justificat correctament la subvenció. 
 
Quart. Les entitats endossatàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
participació en casals durant l’estiu 2018 dels infants amb dret a beca i pels imports que 
s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, retornant aquests imports en els casos en que 
les famílies ja hagin abonat el cost de l’activitat. 



 

  
 

 

 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 “Beques 
casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 
2018. 

 
Sisè. Les entitats organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la documentació 
justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, com a molt tard, abans 
de finals de novembre de 2018.  
 
Les entitats endossatàries hauran de presentar la documentació següent: 
 

 Certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha destinat 
íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que s’ha 
destinat la subvenció. 

 Una relació dels infants i joves als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família del/la menor, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

 Certificat del secretari/a de l’entitat en el que s’indiqui si s’ha obtingut altres 
subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades.  

 
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. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació. 
 
Novè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
 
15. Retribucions complementàries (x25/2018) 

 
1.- El Sr. (...) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 33,17 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
2.- La Sra. (...) ha realitzat 10 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 132,70 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
3.- La Sra. (...) ha realitzat 40 hores extraordinàries en l’organització i supervisió 
d’actes culturals diversos, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 618,40 euros en concepte d’hores extraordinàries, el 
qual consta en l’expedient. 
 
4.- El Sr. (...) ha realitzat 7,5 hores extraordinàries per cobrir franges horàries 
nocturnes i/o festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern proposant el pagament de 177,52 euros en concepte d’hores extraordinàries, el 
qual consta en l’expedient. 
 



 

  
 

 

5.- La Sra. (...) va efectuar el repartiment del butlletí d’informació municipal La 
Celranenca per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar 
aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, segons queda 
acreditat en l’informe de la tècnica de cultura proposant el pagament de 250,00€ en 
concepte de complement de productivitat pel repartiment realitzat, el qual consta en 
l’expedient. 
 
6.- La Sra. (...) va efectuar el repartiment de la revista La Llera del Ter número 56 i 
els programes del Festival Tastets per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat 
voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de 
treball, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de cultura proposant el 
pagament de 375,00€ en concepte de complement de productivitat pel repartiment 
realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
7.- La Sra. (...), conserge del centre cultural la Fàbrica, durant el mes de juliol està 
realitzant la tasca de monitora de lleure de suport en el casal artístic organitzat per 
l’Ajuntament de Celrà, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim 
intern per al pagament de 160,00 euros en concepte de complement de productivitat, 
el qual consta en l’expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
33,17 euros, a favor del Sr. (...) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de juliol 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 
132,70 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que 
s'ha d'abonar en la nòmina del mes de juliol de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 11.9200.15100 gratificacions 
personal serveis generals" del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
618,40 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que 
s'ha d'abonar en la nòmina del mes de juliol  de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 30.3300.15100 “Gratificacions 
personal cultura” del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
177,52 euros, a favor del Sr. (...) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de juliol de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
625,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 



 

  
 

 

 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
160,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2018. 
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 30.3300.15100 “Gratificacions 
personal cultura” del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Setè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
16. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde-president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no inclòs en l’ordre del dia i que correspon a l’assumpte següent: Aprovació inicial d’un 
projecte d’obra ordinària municipal: Urbanització del Parc de Cors-Guinard. S’aprova per 
unanimitat la urgència. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Els arquitectes Srs. (...) han redactat el projecte d’obra ordinària municipal titulat Parc 
de Cors-Guinard, amb un pressupost d’execució per contracte de 150.390,77 Euros, IVA 
exclòs (181.972,83 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. També consta en l’expedient l’informe 
de la secretària de la corporació sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
   
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el procediment 
d’aprovació dels projecte d’obres local requereix la seva aprovació inicial, la submissió a 
informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
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 unanimtiat l’ adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Projecte 
d’urbanització del Parc de Cors-Guinard ”, amb un pressupost d’execució per contracte de 
150.390,77 Euros, IVA exclòs (181.972,83 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, 
DOGC i al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la Corporació per tal que en el termini 
de 30 dies hàbils pugui ser consultat el projecte en aquesta corporació i es puguin 
formular les al·legacions pertinents. 

 
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 



 

  
 

 

18. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 10:20 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
 


	A C O R D
	A C O R D
	A C O R D
	A C O R D
	ACORD
	ACORD

