
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 15/2018 
Caràcter: ordinària  
Convocatòria: primera 
Dia: 4 de setembre de 2018 
Horari: de 9:30 hores a 10:44 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9:30 hores del dia 4 de setembre 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 Local 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 
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 
 
Regidor absent 
 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde, que excusa la seva assistència. 
 
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 les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del 
dia 17 de juliol de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 3 d’agost de 2018. 
 
Es donen per llegides les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
17 de juliol de 2018 i de la sessió extraordinària del dia 3 d’agost de 2018, l’esborrany de 
les quals han estat trameses a tots els membres, i s’aproven per unanimitat. 
 
En matèria urbanística 
 
2.- Concessió llicència urbanística per la construcció d’un nou parc de tancs de 
dissolvents frescos (expedient X 543/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 26 d’abril de 2018, registre d’entrada E2018001965, el Sr. (…), en 

representació de l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, sol·licita llicència d’obres per a parc 



 

  
 

 

de tancs a la parcel·la situada al carrer Ter s/n de Celrà, entrega documentació en 
matèria d’incendis i assumeix de direcció d’obres. 
 

2. En data 18 de maig de 2018, registre d’entrada 2.512, el Sr. (…), en representació de 
l’empresa ESTEVE QUÍMICA SA, entrega documentació en matèria d’incendis en format 
paper i sol·licita informe previ en matèria d’incendis. 
 

3. En data 21 de maig de 2018, registre de sortida S2018001147, s’envia la documentació 
al Servei de Prevenció d’Incendis dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. 
 

4. En data 30 de juliol de 2018, registre d’entrada E2018004036, el Servei de Prevenció 
d’Incendis dels Bombers de la Generalitat de Catalunya fa tramesa de l’informe 
preventiu favorable referent a l’establiment. 
 

5. En data 9 d’agost de 2018 l’enginyer industrial assessor municipal informa 
favorablement l’expedient  justificant que es tracta d’un canvi no substancial pel que fa 
a l’autorització ambiental i indicant que, una vegada acabades les obres, caldrà 
presentar certificat tècnic, justificació de la legalització de les instal·lacions (seguretat 
industrial) i acta de comprovació de les mesures contra incendis, d’acord amb la Llei 
3/2010. 
 

6. En data 29 d’agost de 2018 l’arquitecta emet informe favorable.  
 

FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

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

 
ACORD 

Primer.- Concedir a ESTEVE QUIMICA SA amb NIF núm. (…) llicència municipal per a la 
CONSTRUCCIÓ DE NOU PARC DE TANCS DE DISSOLVENTS FRESCOS situat 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). 
- Full d’assumeix de coordinació de seguretat i salut. 



 

  
 

 

 
Documentació a presentar a l’acabar les obres:  
- Certificat tècnic, justificació de la legalització de les instal·lacions (seguretat 
industrial) i acta de comprovació de les mesures contra incendis, d’acord amb la Llei 
3/2010. 
- 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: 71.724,36 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 2.331,04 €  

Placa informativa:          
12,00 € 

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

TOTAL:    2.653,04 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.- Concessió de subvenció per rehabilitació de façana al nucli antic de Celrà 
(expedient 79/2017). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de febrer de 2017 el Ple va aprovar les bases reguladores per concedir 
ajuts per rehabilitar façanes del nucli antic de Celrà, acord que va ser exposat al públic 
mitjançant un anunci al BOP de Girona número 47, de 8 de març de 2017, al DOGC número 
7323, de 7 de març de 2017, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació. En data 
24 d’abril de 2017 es va publicar al BOP de Girona l’aprovació definitiva de les bases no 
havent-se presentat cap al·legació. 
 
2. En data 16 d’octubre de 2017 el Ple va aprovar la modificació de la clàusula 7.4 de 
les bases reguladores per concedir ajuts per rehabilitar façanes del nucli antic de Celrà, 
acord que va ser exposat al públic mitjançant un anunci al BOP de Girona número 205, de 
26 d’octubre de 2017. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds van finalitzar el dia 14 de desembre de 2017. 
 
3. En data 14 de desembre de 2017, amb registre municipal d’entrada núm. 14.841, 
la Sra. (…) va sol·licitar una subvenció per reparar i pintar façana habitatge situat al carrer 
Pou Vilà núm. 20 de Celrà. 
 
4. Havent-se justificat la despesa realitzada, en data 21 de juny de 2018, i un cop 
finalitzades les obres, l’arquitecta municipal informa favorablement el pagament de la 
subvenció. 
 
5. L’arquitecta municipal informa de l’import a subvencionar en cada obra. I amb 
posterioritat es reuneix la comissió tècnica de valoració, la qual proposa atorgar els  ajuts. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De  conformitat amb l’article 8.4 de les bases reguladores per a l’atorgament 
d’ajuts per a la rehabilitació de façanes del nucli antic de Celrà per al 2017, l’Ajuntament 
de Celrà, d’acord amb al proposta emesa per la comissió tècnica de valoració, adoptarà un 
acord per Junta de Govern Local i ho notificarà oportunament als interessats. 
 
2. De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases aprovades pel Ple 
de la Corporació, en sessió del dia 14 de febrer de 2017. 
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.   
 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 



 

  
 

 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir una subvenció per un import de 183,76 euros a favor de la Sra. (…) 
amb NIF núm. (…), amb domicili a efectes de notificacions (…) de Celrà, a fi de sufragar la 
despesa derivada de les obres de rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al (…). 
 
Primer.- Ordenar el pagament de 183,76 euros a favor de la Sra. (…) amb NIF núm. (…), 
havent justificat degudament l’obra executada. 
 
Cinquè.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 
 
1. Comunicar l’obtenció de subvencions per a 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. 
 
2. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre d’elles, 
davant l’Ajuntament de Celrà i de la Seguretat Social. 
 
3. 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. 
 
Sisè.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 21 1522 78000 
“subvencions rehabilitació façanes” del pressupost de la corporació. 
 
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.- Notificar el present acord als interessats i comunicar el mateix a  la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
4.- Concessió llicència urbanística per tala d’arbre (expedient X 767/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 7 d’agost de 2018, registre d’entrada municipal 4.186, el Sr. (…), sol·licita 

llicència urbanística per a tala d’arbres situats a la parcel·la situada al carrer Joan 
Salvat Papasseït núm. 13 de Celrà. 
 

2. En data 29 d’agost 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 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 TALA D’ARBRES 
a la parcel·la situada al carrer Joan Salvat Papasseït núm. 13 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: 
 
 

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.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.  
 
Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques per import 
de 80 euros.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
5.- Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària titulat cobertura d’una 
grada al camp de futbol municipal (expedient X557/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 19 de juny de 2018, es va 
aprovar inicialment el projecte  d’obra ordinària titulat Cobertura d’una grada al camp de 
futbol municipal, redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Gibert Sanchez, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 13.562,55 Euros, IVA exclòs (16.410,69 Euros, IVA 
inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
núm. 128 de 3 de juliol de 2018, al DOGC núm. 7657 de 5 de juliol 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 “Cobertura 
d’una grada al camp de futbol municipal”, redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Gibert 
Sanchez, amb un pressupost total d’execució per contracte de 13.562,55 Euros, IVA exclòs 
(16.410,69 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
6.- Aprovació de l’annex al projecte d’obra ordinària titulat edificació auxiliar a 
la zona esportiva (expedient X 771/2018). 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de 2016, es va 
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat Edificació auxiliar a la zona 
esportiva de Celrà, redactat per l’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 78.806,60 Euros, IVA exclòs (95.355,98 Euros, IVA 
inclòs). 
 
L’obra es va adjudicar, es va iniciar la seva construcció i es va resoldre el contracte. 
Actualment l’obra està aturada. 
 
S’ha elaborat un annex al projecte d’obra que recull quins són els treballs que resten 
pendents per finalitzar-la. 
 
L’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich ha redactat un annex d’aquest projecte d’obra 
ordinària de les partides pendents d’executar, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 39.844,69 Euros, IVA exclòs (48.212,07 Euros, IVA inclòs), preveient la seva 
execució en dues fases: 
 

Fase 1:  Obra, per un import de 24.909,03 Euros, IVA exclòs (30.139,93 Euros, IVA 
inclòs). 
 
Fase 2:  Instal·lacions, per un import de 14.935,65 Euros, IVA exclòs (18.072,14 
Euros, IVA inclòs). 

 



 

  
 

 

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 la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Únic.- Aprovar l’annex del projecte d’obra ordinària municipal titulat edificació auxiliar a la 
zona esportiva, redactat per l’arquitecta Sra. Míriam Vidal Baldrich, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 39.844,69 Euros, IVA exclòs (48.212,07 Euros, IVA 
inclòs). 

 
 
7.- Aprovació de la numeració del polígon industrial de Celrà (expedient 
X769/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès numerar tota la zona industrial de Celrà ja que actualment no existeix 
numeració. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques els interessats, en un 
termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden al·legar i presentar els documents 
i les justificacions que estimin pertinents. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 83 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques l’òrgan al que correspon 
la resolució del procediment, quan la naturalesa d’aquest ho requereixi, podrà acordar un 
període d’informació pública. A tal efecte, s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província, a 
fi de que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment. L’anunci 
assenyalarà el lloc d’exhibició i determinarà el termini per a formular al·legacions, que en 
cap cas podrà ser inferior a vint dies. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar la numeració del polígon industrial de Celrà, de conformitat amb els 
plànols que s’adjunten com annex a aquest acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha 
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació en el BOP, per a 
la formulació, si s’escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no formular-se 
al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’ informació pública l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
Tercer.- Concedir als interessats el termini màxim de quinze dies hàbils per al·legar i 
presentar els documents i justificacions que estimin pertinents. 
 

 
 



 

  
 

 

8.- Aprovació de la nova numeració de part del C/ Balmes (expedient X 
770/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Actualment estan numerats els habitatges del carrer Balmes des de l’inici fins a 
l’encreuament amb el carrer Congost. S’ha procedit a numerar els habitatges que es troben 
al final del carrer Balmes fins a l’encreuament amb la carretera de Juià donat que no 
estaven numerats. Amb posterioritat a la seva numeració es col·locaran les plaques amb 
els números que corresponen a cada habitatge així com també es delimitarà correctament 
amb plaques informatives al començament i final del carrer Balmes de Celrà.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques els interessats, en un 
termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, poden al·legar i presentar els documents 
i les justificacions que estimin pertinents. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 83 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques l’òrgan al que correspon 
la resolució del procediment, quan la naturalesa d’aquest ho requereixi, podrà acordar un 
període d’informació pública. A tal efecte, s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província, a 
fi de que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment. L’anunci 
assenyalarà el lloc d’exhibició i determinarà el termini per a formular al·legacions, que en 
cap cas podrà ser inferior a vint dies. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar la nova numeració de part del carrer Balmes de Celrà, de conformitat 
amb els plànols que s’adjunten com annex a aquest acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’acord a un període d’informació pública mitjançant un anunci que s’ha 
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació en el BOP, per a 
la formulació, si s’escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no formular-se 
al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’ informació pública l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
Tercer.- Concedir als interessats el termini màxim de quinze dies hàbils per al·legar i 
presentar els documents i justificacions que estimin pertinents. 

 
 
En matèria de contractació administrativa i patrimoni 
 
9. Adjudicació contracte menor de serveis per a la redacció del projecte 
executiu del carril bici (expedient X660/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal va emetre informe en relació a la necessitat de redactar el 
projecte executiu per a la definició de les obres a dur a terme per a la construcció d’un 
carril bici entre Celrà i Girona. 
 
2. L’empresa Esteyco S.A.P. ha presentat oferta econòmica per a la redacció del projecte 
executiu del carril bici per un import de 14.800,00 euros. 



 

  
 

 

 
3. L’òrgan de contractació proposa l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la 
redacció del projecte executiu del carril bici a favor de l’empresa Esteyco SAP, 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 Esteyco SAP, amb CIF (…) i domicili al carrer 
Jardins d’Atlanta núm. 3 de 08005 Barcelona, el contracte menor de serveis per a la 
redacció del projecte executiu del carril bici, per un import de 14.800,00 euros IVA exclòs 
(17.908,00 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
El projecte s’ha de presentar a l’Ajuntament, com a molt tard, el dia 28 de setembre de 
2018. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.60900 “Carril bici”, 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. 

 
 
10. Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis d’activitats 
fisicoesportives (expedient 199/2016). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2016, es va adjudicar el 
contracte del servei d’activitats físicoesportives a favor de Llop gestió esportiva, S.L. El 
contracte es va formalitzar el dia 6 de setembre de 2016. La durada del contracte es va 
fixar per a 2 anys a comptar des del dia 12 de setembre de 2016, coincidint amb el curs 
escolar i concretant-se el període de cadascuna de les activitats programades per l’àrea 
d’esports de l’Ajuntament de Celrà. El contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo de 
forma expressa, sense que la durada de la seva vigència pugui excedir de quatre anys. 
 
2. En data 11 d’abril de 2018, registre d’entrada municipal E2018001651, Llop gestió 
esportiva, S.L. sol·licita la pròrroga del contracte. 
  
3. La tècnica d’esports, en data 20 de juliol de 2018, ha emès informe favorable a la seva 
pròrroga.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte de 
serveis (període principal) serà de 2 anys  a comptar a partir de l’inici de la prestació del 
servei, coincidint amb el curs escolar i concretant-se el període de cadascuna de les 
activitats programades per l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Celrà.  
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, abans de la finalització del contracte, i 
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre 
anys. 
 
Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 6 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte administratiu. 
 
2. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar el contracte del servei d’activitats físicoesportives formalitzat amb Llop 
gestió esportiva, S.L., per al curs 2018-2019, concretament des del dia 17 de setembre de 
2018 fins al dia 28 de juny de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb el contracte 
formalitzat.  
 
Segon. Notificar aquest acord a Llop gestió esportiva, S.L. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
corporació. 



 

  
 

 

11. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament pel canvi de les plaques del 
teulat de policarbonat de l’EDAR (expedient X592/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de la depuradora ha emès informe sobre la necessitat de canviar les 
claraboies de policarbonat de les sales de fangs, pretrcatament, ccm i bufants de l’EDAR de 
Celrà.  
 
2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, de les quals només una va presentar oferta 
econòmica: Construccions Massot, S.L., per un import de 3.853,00€, IVA exclòs. 
 
3. En data 31 de juliol de 2018 l’òrgan de contractació emet informe proposant l’adjudicació 
d’un contracte menor de subministrament per a canviar les claraboies de policarbonat de 
les sales de fangs, pretrcatament, CCM i bufants de l’EDAR de Celrà, per l’import de 
3.853,00 euros IVA exclòs), a favor de Construccions Massot, 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. El present contracte mixt de subministrament (adquisició de les plaques de policarbonat) 
i de serveis (instal·lació de les mateixes) es regirà per la normativa relativa als contractes 
de subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
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 canviar les claraboies de 
policarbonat de les sales de fangs, pretractament, CCM i bufants de l’EDAR de Celrà, a 
favor de l’empresa Construccions Massot, S.L., amb CIF número (…), per un import de 
3.853,00€, IVA exclòs (4.662,13€ IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 “Millores EDAR”, 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. (…), cap de planta de l’EDAR de 
Celrà, 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 d’un contracte menor de serveis d’una actuació de sensibilització del 
col·lectiu LGTB (expedient X544/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La tècnica de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar consistent en el 
desenvolupament d’accions per sensibilitzar contra la LGTBIfòbia, concretament per al suport 
en la preparació dels actes per sensibilitzar contra la LGTBIfòbia, gestió de les inscripcions, 
trucades i reunions de coordinació dels actes entre professionals per dinamitzar i grups 
interculturals. 
 
2. Vincle, Associació per a la recerca i l’acció social ARA va presentar pressupost per import de 
3.300,00 euros IVA exclòs per a donar suport en la preparació dels actes per sensibilitzar 
contra la LGTBIfòbia, gestió de les inscripcions, trucades i reunions de coordinació dels actes 
entre professionals per dinamitzar i grups interculturals. 

 
3. L’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat del contracte on es justifica 
que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 
conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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 Vincle, Associació per a la recerca i l’acció social ARA, amb NIF 
(…) i domicili a efectes de notificació c/Marina, 164, pral. 1a 08013 Barcelona, el contracte 
menor per al suport en la preparació dels actes per sensibilitzar contra la LGTBIfòbia, 
concretament per a les tasques indicades en la part expositiva d’aquest acord, per un import de 
3.300 euros, IVA exempt.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50.2312.22799 
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. (…) (tècnica de l’àrea de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local), 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. Pròrroga del contracte del servei de menjador de les escoles bressol 
municipals (expedient X111/17). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2017, es va adjudicar el 
contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals per al curs 2017-2018 a 
favor de Bo i Sa, Servei d’Àpats, S.L. 
 
El contracte es va formalitzar el dia 8 de setembre de 2017, amb efectes a partir del dia 12 
de setembre de 2018. La durada del contracte és d’un any a comptar a partir de l’inici de la 
prestació del servei i fins a la finalització del casalet d’estiu que s’organitza durant el mes 
de juliol de 2018. El mateix contracte  estableix la possibilitat de pròrroga per un any més. 
 
2. En data 27 d’agost de 2018, registre d’entrada municipal E2018004376 l’empresa Bo i 
Sa, Servei d’Àpats, S.L. ha formalitzat la sol·licitud de pròrroga del contracte del servei de 
menjador per a l’escola bressol municipal de Celrà. 
 
3. Ha emès informe favorable la tècnica d’Educació sobre la pròrroga d’aquest contracte.  
FONAMENTS DE DRET 



 

  
 

 

 
1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte  es 
fixa en un any, a comptar a partir de l’inici de la prestació del servei, coincidint amb el curs 
escolar i que per al curs 2017-2018 abasta des del dia 12 de setembre de 2017 fins a la 
finalització del servei de casalet del mes de juliol de 2018. Existint la possibilitat d’una 
pròrroga del contracte per un any (1+1), la qual haurà de ser autoritzada per 
l’Ajuntament.” 
 
La clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte 
administratiu es pronuncia en els mateixos termes. 
 
2. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Prorrogar el contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals de 
Celrà formalitzat amb l’empresa Bo i Sa, Servei d’Àpats, S.L., des del dia 12 de setembre 
de 2018 fins a la finalització del servei de casalet d’estiu que s’organitzarà durant el mes de 
juliol de 2019.  
 
Segon. Imputar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 76.3233.22105 
“Menjador EB Trapelles” i 76.3234.22105 “Menjador EB Gínjols” del pressupost vigent de la 
corporació i preveure la quantitat corresponent en el pressupost de la corporació per 
l’exercici 2019. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Bo i Sa, Servei d’Àpats, S.L. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 
 
14. Pròrroga de l’autorització amb la Fundació Privada Tirgi per realitzar el Parc 
de les Olors (expedient X337/2016). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió de Junta de Govern Local, de data 19 de setembre de 2016, es va autoritzar a 
la Fundació Privada Tirgi perquè dugués a terme el Parc de les Olors en una part de la finca 
registral 6984. Aquesta autorització es va formalitzar en data 22 de setembre de 2016, 
amb una vigència de dos anys i sense perjudici de les pròrrogues posteriors que es podrien 
dur a terme si cap de les dues parts s’hi expressa en contra, sent el termini màxim de 
duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  
 
El Parc de les Olors és un jardí destinat al cultiu ecològic de plantes aromàtiques, 
medicinals i culinàries i en benefici del poble de Celrà, amb l’objectiu principal de donar 
suport i dotar de recursos la població amb discapacitat i, a més, complementa l’oferta 
turística de la zona i promociona el municipi. 
 
2.- És d’interès de la corporació prorrogar aquesta autorització un any més, concretament 
des del dia 22 de setembre de 2018 fins al dia 22 de setembre de 2019.  
 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 



 

  
 

 

 
1. La clàusula novena del document-autorització formalitzat estableix que aquesta tindrà 
efectes des del dia de la seva signatura i durant el període de dos anys, sense perjudici de 
les pròrrogues posteriors que es podrien dur a terme si cap de les dues parts s’hi expressa 
en contra, sent el termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys.  
 
2. Article 92.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions públiques. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Primer. Prorrogar l’autorització concedida a la Fundació Privada Tirgi per realitzar el Parc de 
les Olors un any més, concretament des del dia 22 de setembre de 2018 fins al dia 22 de 
setembre de 2019, de conformitat amb el document formalitzat l’any 2016. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Tirgi. 

 

En matèria d’hisenda 

15. Correcció d’errada d’una aprovació de preus públics (expedient X394/18). 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant acord de Junta de Govern en sessió de data 5 de juny de 2018, es va aprovar 
els preus públics per cursos d’octubre 2018 a juny de 2019 (publicat al BOP 114 de 13 de 
juny de 2018). 
 
2. S'ha detectat un error material en el text d’alguns cursos  
 
Allà on diu: 
Cursos: Fang i ceràmica creativa infants   66€/curs 
  Iniciació al teatre    100€/curs 
  Teatre per a gent gran     90€/curs 
 
 
Ha de dir: 
Cursos: Fang i ceràmica creativa infants   66€/trimestre 
  Iniciació al teatre    100€/trimestre 
  Teatre per a gent gran     90€/trimestre 
 
Havent-se detectat aquest error, cal procedir a la seva rectificació.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials de fet o 
aritmètics existents en els actes.  
 
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.- Rectificar d'ofici l’error material detectat en el text d’alguns cursos en el sentit 
següent: 
 

Allà on diu: 
Cursos: Fang i ceràmica creativa infants   66€/curs 
  Iniciació al teatre    100€/curs 
  Teatre per a gent gran     90€/curs 
 
Ha de dir: 
Cursos: Fang i ceràmica creativa infants   66€/trimestre 
  Iniciació al teatre    100€/trimestre 
  Teatre per a gent gran     90€/trimestre 

  
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. 

 
 
16. Aprovació de diversos preus públics (expedient X697/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de cultura es presenta informe, de 27 de juliol de 2018, de la proposta dels preus 
públics corresponents  a espectacles previstos de  novembre a desembre 2018. 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 27 de juliol 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 

  

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Alumnes 
Galliner

Alumnes 
EMDC

Promoció 
40%   estiu

2x1 El 
Punt avui

Promoció 
2x1

Escena 
25

El Brindis 14/12/2018 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     7,80 €       6,50 €     6,50 €      4,00 €   
We Wood 02/12/2018 13,00 €   11,00 €      8,45 €     9,10 € 9,10 €  6,50 €     4,00 €      7,80 €       6,50 €     6,50 €      4,00 €   

Pack tots els tallers 
desembredansa

29 de 
novembre 

al 2 
desembre 91,00 €   

Pack desembrendansa

29 de 
novembre 

al 2 
desembre 120,00 € 

Preu Públic /entrada

 
 

 
17. Aprovació del padró fiscal escola bressol (expedient X520/18). 
 

D’acord amb les inscripcions a les escoles bressol municipal per al curs 2018-19 i atès que 
procedeix aprovar el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 
d’acord amb l’annex dels subjectes passius i les quotes tributàries que consta a l’expedient. 
 
Ha emès informe la directora de les escoles bressol de Celrà. 
 
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:  
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol pel curs 2018-19, d’acord amb l’annex dels subjectes passius i les quotes 
tributàries que consta a l’expedient i pels imports que tot seguit es detallen: 
 
El padró consta del següent: 
 

 Quota setembre i assegurança de 10.595,00€ i integrat per 65 rebuts 
 
 Quota mensual d’octubre 2018  fins al juny 2019 : 9.750,00€/mes 

 
Total curs 2018-19: 98.345,00€  



 

  
 

 

 
Segon.- Sotmetre a un període d’informació pública d’un mes a partir de la publicació de 
l’edicte en el BOP de Girona, a l’etauler i en el taulell d’edictes de la Corporació, perquè 
qualsevol interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si s’escau, les reclamacions 
que es considerin oportunes.  
 
Si durant aquest període de temps no s’han presentat reclamacions, el padró s’entendrà 
definitivament aprovat. 

 
 
18. Ratificació del Decret d’Alcaldia 618/18, de data 3 d’agost, de concessió de 
subvenció a l'associació Macondo per un projecte de cooperació a Nicaragua 
(expedient X527/2018). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 618/2018, de data 3 d’agost, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.  Des del passat mes d’abril, Nicaragua viu una important crisi sociopolítica 
desencadenada pels atacs violents de la policia i grups paramilitars com a resposta a 
les protestes de la ciutadania per la reforma del sistema de la seguretat social 
anunciada pel govern del país. La intervenció policial i militar han provocat fins ara,  
segons l’“Associación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), més de 350 
morts, més de 2000 ferits, més de 320 segrests i milers de pèrdues de llocs de treball, 
en la seva majoria, joves i estudiants. 
 
L’Associació Macondo pels Drets Humans, l’Art i la Transformació Social treballa per 
poder fer arribar ajuda als grups de manifestants, majoritàriament joves  universitaris 
i camperols,  que resisteixen i que pateixen atacs diaris, per tal de fer-los arribar 
menjar, aigua i suport mèdic per tal de cobrir necessitats bàsiques. 
 
2. En data 3 d’agost de 2018, registre d’entrada municipal 4133,  l’Associació Macondo 
pels Drets Humans, l’Art i la Transformació Social, amb CIF (…), domiciliada al C/ 
Cabanya 6, 2n 2a de Celrà, ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament 
de Celrà per tal de poder comprar menjar i medicines que es faran arribar als grups de 
ciutadans que estan resistint atrinxerats i patint els atacs de la policia, militars i altres 
grups organitzats. 
 
3.  És voluntat de l’Ajuntament contribuir a la causa de l’Associació Macondo pels Drets 
Humans, l’Art i la Transformació Social  i donar suport a la població civil de Nicaragua 
que està patint una repressió de màxima violència amb una aportació econòmica per 
import de 2.500 euros. 
 
4.  En data 3 d’agost de 2018, 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. 
Per tot l’exposat, 

HE RESOLT 
 



 

  
 

 

Primer.  Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import de 2.500 euros a 
favor de l’Associació Macondo pels Drets Humans, l’Art i la Transformació Social amb 
CIF (…), domiciliada al C/ Cabanya 6, 2n 2a de Celrà, amb la finalitat de finançar la 
compra de menjar, aigua i medicaments que es faran arribar als grups de ciutadans 
que estan resistint atrinxerats i patint els atacs de la policia, militars i altres grups 
organitzats a Nicaragua, en el marc de la greu crisi sociopolítica que viu el país des del 
passat mes d’abril. 
 
Segon. Ordenar el pagament de l’import de 2.500 euros corresponents al concepte 
esmentat en el punt primer, que s’haurà de fer efectiu al número de compte corrent 
que l’Associació Macondo pels Drets Humans, l’Art i la Transformació Social, amb CIF 
(…) informarà a la comptabilitat de la Corporació. 
 
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, amb una breu descripció de 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. Ratificar la present resolució en la propera sessió de Junta de Govern que se 
celebri. 
 
Setè. Comunicar la present resolució als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 
 

Vista la competència de la Junta de Govern local, en virtut de les delegacions efectuades per 
l’alcalde d’aquesta Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia 618/2018, de 3 d’agost, transcrit en la part expositiva 
d’aquest acord. 

 
 
19. Subvenció a favor del Casal de la Gent Gran Can Ponac per servei de Bar-
Cafeteria (expedient X728/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de 
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans 
amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de creació i 
manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives. 



 

  
 

 

 
Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador. 
 
En data 3 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran “Can 
Ponac” van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció 
màxima anual de 4.000€ amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la dinamització 
del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a aquesta 
activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquest servei”. 
 
De conformitat amb el pacte segon del conveni degudament formalitzat, el present conveni 
té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura, estant per tant a data d’avui, vigent 
a tots els efectes. 
 
2. En data 11 de juliol de 2018, registre d’entrada municipal E2018007323 l’Associació 
Casal de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per import de 3.382,49 
euros corresponents a l’import de despesa que l’entitat no ha cobert amb els ingressos 
propis de l’activitat durant el primer semestre de 2018. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta documentació justificativa de la despesa 
realitzada. 
 
3. En data 28 d’agost de 2018 la tècnica municipal ha emès informe favorable a la 
concessió de la subvenció per l’import que sol·licita l’entitat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
3.382,49 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF (…) i 
amb domicili al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, i correu electrònic a efectes de notificacions 
(…), a fi de sufragar les despeses generades per la prestació del servei de cafeteria interna 
i menjador per als socis corresponents al primer semestre de l’exercici 2018 i no cobertes 
amb els ingressos obtinguts per la pròpia activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 74.3372.48000 
“Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 
2018. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en 
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 



 

  
 

 

 
 
20. Subvenció a favor de l'AMIPA Trapelles per la realització de la festa de final 
de curs 17-18 ( expedient X766/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Com cada any, l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles organitza la Festa de Fi 
de Curs amb diverses activitats per infants i famílies de la Llar, que enguany es va 
celebrar el passat 29 de juny. 
 

2. En data 18 de juliol de 2018, registre municipal d’entrada 3823, l’AMIPA Trapelles ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per sufragar la despesa derivada de la compra 
de diferents materials per organitzar jocs i activitats el dia de la festa de final de curs 
17-18. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, s’adjunta documentació justificativa de la despesa 
realitzada. 

 
3. És voluntat de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Celrà contribuir en l’organització 

d’aquest tipus d’activitats per part de les AMIPA que fomenten la cohesió de la 
comunitat educativa de les escoles bressol del municipi. 
 

4. La tècnica d’Educació ha emès un informe relatiu a la documentació justificativa de la 
despesa realitzada, segons el qual es considera correctament justificada una despesa 
per import de 133,72 euros. 
 

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

 
ACORD  

 
Primer.  Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
133,72 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles amb NIF (…), domicili 
al C/Germans Sàbat, núm. 60, de Celrà, i adreça electrònica a efectes de notificacions (…), a fi 
de sufragar part de la despesa derivada de la realització de la festa de fi de curs 2017-2018. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76 3233 48000 
“Aportació AMIPA EB Trapelles” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 



 

  
 

 

 
Quart. Comunicar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Econòmics de la 
Corporació. 

 
 
21. Ratificació del Decret d’alcaldia 636/18 sobre retribucions complementàries 
(expedient X25/2018). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 636/2018, de data 16 d’agost de 2018, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D' ALCALDIA 
 

1. En data 7 d’agost de 2018 mitjançant decret d’Alcaldia núm. 611/2018 s’ha 
resolt cessar com a funcionari interí al Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament 
de Celrà, amb efectes a partir del dia 19 d’agost de 2018, essent aquest l’últim dia 
de treball. 
 
2. El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat 14,5 hores el 
mes de juliol i agost per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives. 

 
3. En data 16 d’agost de 2018 el Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim 
Interior de l’Ajuntament de Celrà proposa a l’òrgan competent, que s’aprovi i es 
reconegui el pagament 349,16€ a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions.  
 
I per competència de l’Alcaldia en matèria de personal, d’acord amb l’article 21.1.h de la 
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local. 

 
En base a tot el que s’ha exposat, 

 
HE RESOLT 

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
349,16 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes d’agost de 2018.  
 
Segon. Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 
gratificacions personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Tercer. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se celebri. 
 
Quart. Comunicar la mateixa a l’àrea econòmica de la Corporació. 

 
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 636/2018, de data 16 d’agost de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
22. Altres assumptes de caràcter urgent. 



 

  
 

 

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