
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 7/2019  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 16 d’abril de 2019 
Horari: de 19:30 hores a 20:15 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 16 d´abril de 2019, 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 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde, que actua com a presidenta 
accidental. 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
REGIDORS ABSENTS 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde, que excusa la seva assistència. 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer 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 
2 d’abril de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 2 
d’abril de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2.- Llicència urbanística segregació i posterior agregació finca en SNU (Exp. 
x411/2018). 
 
        ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 2 de maig de 2018, registre d’entrada 2.073, els Sr. (…) i Sr. (…) presenten 
sol·licitud de segregació i posterior agregació d’una finca de la seva propietat situada en 
sòl no urbanitzable del municipi de Celrà. 

 
2. En data 23 de juliol de 2018, registre de sortida S2018001767, es sol·licita informe al 

departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 

3. En data 30 de juliol de 2018, registre d’entrada E2018004018, es rep informe del 
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
sol·licitant documentació complementària. 

 
4. En data 13 d’agost de 2018, registre de sortida S2018001916, s’envia documentació 

complementària sol·licitada. 
 

5. En data 14 de setembre de 2018, registre d’entrada E2018004698, es rep la liquidació de 
taxes a pagar. 

 
6. En data 8 d’abril de 2019, registre d’entrada E2019002241, es rep informe favorable del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
per a la segregació de 0,4375 ha corresponents a la “suerte sexta” de la finca registral (…) 
per a agregar-la la finca registral (…). 

 
7. En data 12 d’abril de 2019, emet informe favorable l’arquitecta municipal, el qual es 

transcriu íntegrament a continuació: 
 
 (...) 

A. PARCEL·LA 
 
La finca objecte de la segregació està situada al sud del nucli urbà de Celrà en àmbit del 
PEIN Les Gavarres, i es correspon amb part de la parcel·la (…) amb referència  cadastral 
(…). 
 
Segons documentació cadastral el total de la parcel·la té una superfície de 6.168 m2 i està 
destinada a ús agrari. 
 
Es correspon amb la Sort Sexta de la finca registral (…), inscrita al Registre de la Propietat 
número 3 de Girona, al tom (…). Segons documentació registral la finca té una superfície 
de 0,4375 Ha. 
 
No s’aporta còpia de la nota simple registral de la finca (…). S’obté còpia de la nota simple 
a través del registre de la Propietat. 
 
Actualment no hi ha edificada cap construcció. 
 
La finca objecte de la posterior agregació està situada al sud del nucli urbà de Celrà en 
àmbit del PEIN Les Gavarres, i també es correspon amb la parcel·la cadastral (…). 
 
Es correspon amb la finca registral (…), inscrita al Registre de la Propietat número 3 de 
Girona, al tom (…). Segons documentació registral la finca té una superfície de 0,32 Ha. 
 



 

  
 

 

No s’aporta còpia de la nota simple registral de la finca (…). S’obté còpia de la nota simple 
a través del registre de la Propietat. 
 
Així doncs les dues parcel·les ja es troben juntes segons cadastre formant la parcel·la 
cadastral (…) de 6.168 m2. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 

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

 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl No Urbanitzable 
 
Qualificació del sòl: Zona de parc natural (PN) 
 
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 
Art. 142 - Zona de protecció natural i paisatgística. Parc Natural. PN 
1. Definició. Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals. 
geològiques, paisatgístiques o ambientals, ha de ser objecte d'una especial protecció, de 
forma que s'impedeixin les actuacions Que puguin perjudicar-les transformant les seves 
condicions actuals. 
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies Inferiors a la unitat 
mínima que determina el Decret 169/1983 de 12 d'abril o a la unitat mínima forestal que 
determina el Decret 35/90, de 23 de gener, segons sigui la situació de la finca. 
3. Condicions d’edificació: En aquestes àrees es prohibeix qualsevol tipus d'edificació, la 
tala d'arbrat i qualsevol modificació que desvirtuï les característiques de l'entorn. 
S'admeten les obres de consolidació j de millora de les construccions tradicionals 
existents. Aquestes obres s'hauran de justificar en funció del programa familiar dels 
residents i es realitzaran amb respecte a l'entorn. 
4. Condicions d'ús: Els únics usos admesos són el forestal, l’agrícola i l’ús ramader 
extensiu. També s’admet l’ús ramader intensiu en aquelles explotacions que estaven en 
funcionament abans de l’aprovació inicial d’aquest Pla i que es puguin incloure en 
qualsevol dels annexes de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats. A les masies existents s'hi admet el de l'habitatge unifamiliar. 
Es prohibeix expressament l'extracció d'àrids.  
5. Regulació per a les edificacions d'utilitat pública I interès social: En consideració dels 
valors especials d'aquests terrenys i de les seves característiques morfològiques, no s'hi 
consideren admissibles les edificacions d'utilitat pública i interès social. 
6. Avaluacions d'impacte ambiental: Per tal de garantir la pervivència de les qualitats 
ecològiques i paisatgístiques de les àrees protegides per aquest Pla general, els projectes 
d'obres, instal·lacions i activitats que vagin més enllà de la gestió ordinària dels usos 
admesos (forestal, agrícola o ramader extensiu) i que afectin a aquestes zones es 
sotmetran al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. Es sotmetran a Avaluació 
‘impacte ambiental aquells projectes que puguin afectar de forma apreciable, directa o 
indirectament, l’espai de Natura 200 “Les Gavarres”. 

 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació de la qual es disposa, la finca objecte de la segregació és la 
següent: 
 
Finca inicial: 
 

- Finca inicial (…): finca existent es troba en clau PN – Zona de protecció natural i 
paisatgística. “RÚSTICA: Heredad denominada ‘Manso Prat del Puig’ en termino de 
Celra, compuesta actualmente de las siguientes suertes: SUERTE SEGUNDA. Pieza 
de tierra cultiva conocida por ‘Coromina o Salades’, de cabida tres hectàrees, 



 

  
 

 

setenta y dos áreas, sesenta y dos centiáreas. Linda: Oriente, parte con (…), parte 
con dicha carretera del Olmet y parte con (…); al Sur, parte con (…), parte con 
carretera del Olmet, parte con acequia de Viñals, parte con (…) mediante carretera 
en los tres últimos; por Poniente, parte con (…). SUERTE QUARTA – Otra pieza de 
tierra cultiva llamada ‘Olmet’, de cabida dos hectàrees setenta y siete áreas 
cuarenta y dos centiáreas, està situada en el propio término, que es de 
pertenencias del referido manso. Linda: por Oriente, con (…); por mediodía, con 
(…); por Norte, con el referido otorgante, (…). SUERTE QUINTA. Otra pieza de 
tierra, viña, bosque, alcornocal y castaños llamada ‘Bosch Vell’ y ‘Basuta’, de 
cabida cinco hectàrees venticuatro áreas ochenta y ocho centiáreas, situada en el 
propio término, que es de pertenencias del referido Manso. Linda: por Oriente, con 
(…); por mediodía, con (…); por Poniente, (…); y al Norte, con (…). SUERTE 
SEXTA.- Otra pieza de tierra olivar, de cabida cuarenta y tres áreas setenta y 
cinco centiáreas, situada en el propio termino que es de pertenencias del referido 
Manso. Linda: por Oriente, (…); por mediodía, (…); por poniente, con (…). 

 
- Finca inicial (…): finca existent es troba en clau PN – Zona de protecció natural i 

paisatgística. “RÚSTICA: Pieza de tierra olivar sita en el Paraje Barnaga del 
termino municipal de Celrà, de superfície trenta y dos áreas, que linda: al Norte, 
con (…); al Sur, con (…); al Este, con (…) y al Oeste, con (…).  

 
Es proposa la segregació de la SUERTE SEXTA de la finca inicial: 
 

- SUERTE SEXTA.- Otra pieza de tierra olivar, de cabida cuarenta y tres áreas 
setenta y cinco centiáreas, situada en el propio termino que es de pertenencias del 
referido Manso. Linda: por Oriente, (…); por mediodía, (…); por poniente, con (…). 

 
Per a la posterior agregació de la SUERTE SEXTA  a la finca (…). 
 

- Finca Final: “RÚSTICA: Pieza de tierra olivar sita en el Paraje Barnaga del termino 
municipal de Celrà, de superfície setenta y cinco áreas setenta y cinco centiáreas, 
que linda: al Norte, con (…); al Sur, con (…); al Este, con (…) y al Oeste, (…). 

 
Es tracta d’una segregació i posterior agregació urbanística. 
 
(...) 
 
S’ha rebut informe favorable del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya per la segregació i posterior agregació 
urbanística. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S’informa favorablement sobre la segregació de la “SUERTE SEXTA” de la finca inicial (…) 
per a la posterior agregació de la mateixa sort a la finca (…). 
 
És el que s’informa pels efectes oportuns.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2.- Article 142 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà. 
 
3.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 



 

  
 

 

4.- 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.- Atorgar al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència de parcel·lació de la “suerte sexta” 
de la finca registral (…) per agregar-la a la finca registral (…), en els termes indicats en la 
part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb l’informe de l’arquitecta de 
l’Ajuntament, i que respon a la descripció següent: 
 
SUERTE SEXTA.- Otra pieza de tierra olivar, de cabida cuarenta y tres áreas setenta y cinco 

centiáreas, situada en el propio termino que es de pertenencias del referido Manso. 
Linda: por Oriente, (…); por mediodía, (…); por poniente, con (…). 

 
 
Finca Final: “RÚSTICA: Pieza de tierra olivar sita en el Paraje Barnaga del termino 

municipal de Celrà, de superfície setenta y cinco áreas setenta y cinco centiáreas, 
que linda: al Norte, con (…); al Sur, con (…); al Este, con (…) y al Oeste, (…). 

 
S’incorpora, com a annex, una còpia del plànol parcel·lari corresponent, de conformitat 
amb el que disposa l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 175,00 €. 
 
Tercer.-  Se li comunica, que de conformitat amb l’article 13.2 del  Reial Decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei del Cadastre Immobiliari, 
com a titular cadastral està subjecte a la obligació de formalitzar la declaració corresponent 
per tal d’incorporar en el cadastre immobiliari la present alteració de l’immoble. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord al Sr. (…). 
 

 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
3.- Ratificació del decret d’Alcaldia 328/19, de 4 d’abril de 2019, pel qual 
s’adjudica el contracte menor d’obres per reparació d’esquerda a la façana de la 
planta primera de les escoles velles (exped. x359/2019) 

 
Per Decret d’Alcaldia número 328/2019, de data 4 d’abril de 2019, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant l’obra a contractar consistent en 
la reparació d’esquerda de la façana de la planta primera i trasdossat amb 
aïllament i pladur a l’aula polivalent de les Escoles Velles del municipi de Celrà per 
resoldre problemes estructurals i d’infiltració d’aigua en aquest parament que 
actualment presenta una esquerda vertical. 
 
Han presentat pressupost les empreses següents: 



 

  
 

 

 
- Construccions Teixidor Pagès SL va presentar oferta econòmica per import 
de 3.538,70 € (IVA exclòs). 
- Obres i Construccions Celrà SL va presentar oferta econòmica per import 
de 6.400,00 € (IVA exclòs). 

 
L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a 
favor de l’empresa Construccions Teixidor Pagès SL, 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. Vista la competència de l’Alcaldia en matèria de contractació d’acord amb l’article 
21.1.s 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 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per la modernització del govern local, en relació amb l’apartat primer de la 
disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic  
 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la reparació d’esquerda de la 
façana de la planta primera i trasdossat amb aïllament i pladur a l’aula polivalent 
de les Escoles Velles del municipi de Celrà, a favor de l’empresa Construccions 
Teixidor Pagès SL, amb NIF núm. (…), amb domicili al C/ Vell núm. 4 de 17120 La 
Pera (Girona), per un import de 3.538,70 euros IVA exclòs (4.281,83 euros IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta econòmica presentada. 
 
Les obres han d’estar acabades abans del dia 15 de maig de 2019. 
 
Segon.  Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
11.9330.63200 “Rehabilitació i millora d’equipaments municipals” del pressupost de 
la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de 
l’aprovació de la factura corresponent per l’obra efectivament executada. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del 
contractant en la forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 



 

  
 

 

novembre, de contractes del sector públic, fent especial referencia al seu objecte, 
durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Joana Argerich 
Herreras, arquitecta municipal, que exercirà les facultats dels responsable del 
contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució als interessats i comunicar a l’adjudicatari que 
aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte de la present resolució a Comptabilitat i a Tresoreria 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 328/2019, de data 4 d’abril de 2019, transcrit 
en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
4.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de casal 
artístic d’estiu, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment 
obert simplificat (exped. X434/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu de serveis per a la realització del casal artístic d’estiu, en virtut del Decret 
d’Alcaldia 365/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  



 

  
 

 

 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el 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  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei de 
casal artístic d’estiu, per import de 35.166,10 Euros, IVA inclòs (29.062,89 Euros, IVA 
exclòs) i amb una durada de dos anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini 
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 i 2020, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
35.166,10 Euros, IVA inclòs (29.062,89 Euros, IVA exclòs), equivalent a dues anualitats, 
amb càrrec a l’aplicació  pressupostària número 30.3343.22709 ‘Taller artístic’ a càrrec del 
pressupost de l’exercici 2019 i la que correspongui de l’any 2020. 
 
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de la Corporació 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’alcalde de la Corporació i 

regidor d’esports. 
 Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Laura Francès Sanmartin, tècnica de cultura. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, técnica 
 
 
5.- Adjudicació del contracte menor de serveis per treballs de senyalització 
viària a la Carretera de Juià (Exp. X412/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que són treballs de 
senyalització viària a la Ctra. de Juià i carrers adjacents. 
 
2. Es van convidar a tres empreses perquè presentessin la seva oferta econòmica, sent les 
que les han presentat les següents: 
 

EMPRESA  (IVA exclòs) (IVA inclòs) 

SPD GIRONA, SL 5.593,91 € 6.768,63 € 
C-1 VIAL, SL 5.267,96 € 6.374,23 € 

CROSSBASA, SL 4.950,15 € 5.989,68 € 
 
3. En data 9 d’abril de 2019 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa CROSSBASA, SL I motivant la necessitat del 
contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa CROSSBASSA, SL, amb NIF (…) i domicili a efectes 
de notificació al C/ Coll i Vehí, 17-17100 La Bisbal-, el contracte menor de serveis per a 
treballs de senyalització viària a la Ctra. de Juià i carrers adjacents, per un import de 
4.950,15 euros, IVA exclòs (5.989,68 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1330.21000 “Conservació i senyalització viària horitzontal i vertical”, 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 gestor de serveis públics, que 
exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
6. Adjudicació d’un contracte privat per a la realització d’un acte de la Festa 
Major, relatiu al correfoc (exp. x402/2019) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 3 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat 
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Diables de l’Onyar, per a la 
realització del correfoc de la Festa Major 2019 el dia 3 de maig de 2019, per un import de 
3.000 euros, IVA exempt.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV 
92000000-1.  
 
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 (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 



 

  
 

 

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

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte per a la realització del correfoc de la Festa Major de Celrà 
2019 a favor de Diables de l’Onyar, amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació a Mas 
Abella, 2, 17003 Girona, per un import de 3.000 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb 
l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30338022609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
7. Adjudicació d’un contracte privat per a la realització d’un acte de la Festa 
Major de sardanes, concert i ball amb l’Orquestra Maravella (exp. X428/2019) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 12 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat 
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Músics de Catalunya, SCCL, per 
a la realització d’un concert i ball de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Maravella, que 
tindrà lloc el dia 6 de maig de 2019, per un import de 4.500,00 euros, IVA exclòs (5.445,00 
euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV 
92000000-1.  
 



 

  
 

 

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 (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte per a la realització el dia 6 de maig de 2019 d’un concert i 
ball a càrrec de l’Orquestra Maravella per la Festa Major de Celrà, a favor de l’empresa 
Músics de Catalunya, SCCL, amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació c/Joaquim 
Vayreda, 65, entl-D, per un import de 4.500,00 euros, IVA exclòs (5.445,00 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 
Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8. Adjudicació d’un contracte privat per a la realització d’un acte de la Festa 
Major, concert de Zoo (exp. X433/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 15 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la necessitat 
del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 



 

  
 

 

 
En aquest informe es proposa la contractació de l’empresa Propaganda pel fet!, SCCL, per a 
la realització d’un concert del grup musical ZOO, que tindrà lloc el dia 4 de maig de 2019, 
per un import de 10.000,00 euros, IVA exclòs (12.100,00 euros, IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV 
92000000-1.  
 
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 (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte per a la realització el dia 4 de maig de 2019 d’un concert de 
ZOO a la Festa Major de Celrà, a favor de l’empresa Propaganda pel fet!, SCCL, amb NIF 
(…) i domicili a efectes de notificació a l’Avda. Dels Dolors, 17 de 08243 Manresa, per un 
import de 10.000,00 euros, IVA exclòs (12.100,00 euros, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària. 
 



 

  
 

 

Setè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 
 
9. Autorització utilització part de la nau de l'antiga biblioteca a favor de l'entitat 
connexió papyrus, espai de llibres usats i aprovació del conveni de col•laboració 
a formalitzar (expedient X405/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L'associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats és una entitat cultural del municipi, 
amb més de 5 anys de trajectòria, que té com a objectius recollir donacions de llibres usats 
i redistribuir-los per allargar les seves vides i arribar a nous lectors, promocionar la lectura i 
la cultura, i promoure el consum responsable.  
 
A l’any 2015 l’Ajuntament de Celrà va autoritzar l’ús de part de la nau de l'antiga biblioteca 
municipal per a què aquesta entitat pogués portar a terme les activitats que li són pròpies, 
de conformitat amb els seu objecte social, amb submissió a uns condicionants. Autorització 
que finalitzava el dia 9 d’abril de 2019. 
 
L'associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats, mitjançant sol·licitud de data 3 d’abril 
de 2019, registre d’entrada municipal 2128, ha sol·licitat continuar utilitzant aquest espai. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
Primer.- Autoritzar a l’Associació Connexió Papyrus, espai de llibres usats per a la 
utilització d'una part de la nau de l’antiga biblioteca municipal, amb la finalitat de realitzar 
activitats que li són pròpies, de conformitat amb el seu objecte social, i sotmesa a les 
condicions i determinacions que s’indiquen en l’apartat següent. 
 
Segon.- L’autorització per a la utilització d'una part de la nau de l’antiga biblioteca 
municipal queda subjecte a les condicions i determinacions que tot seguit s’indiquen: 
 
Condicions de l’utilització de l’espai municipal 

 
a) Activitat a realitzar: espai de reutilització de llibres, activitats d'incentivació 

 i promoció de la lectura, així com qualsevol altra que estigui inclosa dins els 
 objectius propis de l'associació, de conformitat amb els seus Estatuts. 
 

b) Dia i Horari: els llibres i material divers relacionat amb l'activitat podrà estar 
 dipositat en la part de la nau que s'autoritza la seva utilització. No obstant això, 
es limita l'horari d'obertura al públic als dissabtes de 15:00 a 20:00  hores. Per a 
altres activitats que organitzi l’entitat, aquesta ho haurà de sol·licitar per escrit a 
l’Ajuntament de Celrà, amb el que establirà els dies i horaris sol·licitats. 
 



 

  
 

 

c) Lloc: Part de la nau de l'antiga biblioteca, concretament només s'ocuparà  una 
part de la nau, des de la porta d'entrada situada davant de les piscines municipals 
a la meitat de l'immoble, un total de 144 m2 (veure plànol adjunt). 

 
A l'espai restant del local es destinarà a activitats concretes del servei públic de 
biblioteca. L'associació podrà utilitzar aquest espai amb coordinació i col·laboració 
amb la biblioteca per a realitzar activitats conjuntes.  

 
d) Durada: d’un any, sens perjudici de les posteriors pròrrogues. Essent el termini 

màxim de duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys. 
 

Obligacions de l’associació: 
 

1. Destinar l’espai autoritzat a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la 
qual ha estat autoritzat. 

2. Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 

3. Les activitats que s’hi organitzin han d’estar obertes a totes les persones, entitats i 
associacions en general, i a les persones vinculades a entitats i associacions locals. 

4. Des de les àrees de Cultura i biblioteca de l’Ajuntament es gestionarà un calendari 
d’usos i activitats per al local de l’antiga biblioteca, prèvia sol·licitud de les entitats 
per a la programació d’actes, de manera que totes les parts interessades puguin 
conèixer fàcilment la disponibilitat del local per a les seves pròpies activitats. 

5. L'associació haurà de designar un únic interlocutor per establir les relacions amb 
l’Ajuntament. 

6. S’entregarà una còpia de les claus a la Presidenta de l’entitat, qui haurà de fer un 
bon ús d’aquesta. 

7. En cap cas l’entitat pot fer còpies de les claus ni cedir-les a tercers. 
8. Mantenir l’espai en les mateixes condicions en què es trobava abans d’ésser 

utilitzat. L’entitat es compromet a netejar l’espai cada vegada que se’n faci ús, i 
serà la responsable que l’espai quedi en les mateixes condicions en què es trobava 
abans de fer-ne ús. 

9. Respectar l’aforament de l’espai que s'autoritza de 70 persones, el control del qual 
serà responsabilitat de l'associació. 

10. A tota publicitat o document referent a les activitats que es duen a terme en 
l’espai, hi haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament de Celrà mitjançant la 
fórmula següent: “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i amb l’emblema de 
l'Ajuntament. 

11. Seguir en tot moment les indicacions del personal municipal responsable de la 
instal·lació. 

12. No entrar a les instal·lacions amb animals. 
13. Posar en coneixement dels responsables de l'immoble les anomalies o irregularitats 

que s’observin en el mateix. 
14. Tenir contractada la preceptiva assegurança de responsabilitat civil. 
15. Vigilar que les normes es respectin i que existeixi un clima de cordialitat i respecte, 

tant entre els usuaris com entre aquests i els responsables. En cas contrari, donar 
compte de les incidències que es produeixin a l’Ajuntament. 

16. Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels 
assistents a l’acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a 
terceres persones. 

17. Realitzar activitats que no suposin perill ni per les persones que hi assisteixen ni pel 
propi equipament, així com destinar-lo als usos previstos durant el termini fixat. 

18. Complir la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència. 

19. Complir amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el 
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat 
dels productes del tabac, la qual, entre d’altres, estableix que els espais tancats 
d’ús públics són espais sense fum, de manera que queda totalment prohibit fumar a 
l’espai. 



 

  
 

 

20. No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos. 
21. Complir amb l’Annex II, relatiu a objectius de qualitat aplicables a l’espai interior, i 

amb l’Annex III, relatiu a immissió sonora aplicable a l’àmbit exterior produïda per 
les activitats, de l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions.  

22. L’autorització per ús d’aquests espais municipals podrà ser revocat unilateralment 
por l’Ajuntament de Celrà en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense 
generar dret a indemnització, quan resultin incompatibles amb les condicions 
generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en el domini públic, 
impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
menystinguin l'ús general. 
L'extinció de la llicència revocada unilateralment per l’Ajuntament per altres 
raons d’interès públic, diferent de les anunciades anteriorment, no donarà dret 
a cap tipus d'indemnització o compensació econòmica, i  no determinaria a 
favor de l’entitat cap tipus d'indemnització. 
En aquests supòsits, previ informe de l’àrea, es concedirà tràmit d’audiència. 
L'Ajuntament tindrà dret a rebre de l'entitat, havent-ne fet taxació pericial, el 
valor dels danys i del detriment causat en els espais com a conseqüència de la 
seva utilització. 

23. La utilització de plafons informatius queda supeditada a l’aprovació i la ubicació 
posterior per part del responsable de l’equipament. 

24. Qualsevol dany, deteriorament o perjudici que es pogués causar pel 
desenvolupament d’activitats o ús del local, instal·lacions, materials, mobles o 
accessoris durant el període autoritzat, fins a la seva devolució serà responsabilitat 
imputable a la persona autoritzada, quedant aquesta obligada per sí o per 
representació, a la reparació, reposició o compensació dels béns perjudicats. 

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

26. L'entitat es compromet a fer un ús adequat de les instal·lacions i materials, en el 
seu cas, que s’utilitzin, essent obligatori deixant-ho tot en l’estat inicial de realitzar 
l’activitat. 

27. La utilització dels espais no impedirà el normal funcionament de les activitats i 
actuacions del local per part de l’Ajuntament. Quan es dugui a terme un acte 
d’interès pel municipi que coincideixi amb les dates i horaris d’ús de l’espai per part 
de l’entitat Connexió Papyrus, l’Ajuntament en podrà fer ús amb el previ avís a 
l’entitat. 

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

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

30. Material: L’entitat ha de fer un bon ús del material que l’Ajuntament de Celrà posa a 
la seva disposició per a les activitats que realitza, i l’haurà de retornar en el mateix 
estat en el que se li va lliurar. 

31. La no observació dels requisits anteriors podrà ser objecte de denegació de futures 
autoritzacions d’utilització d’espai o de material i/o d’altre tipus de sancions, en 
funció de la gravetat dels fets. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord a Connexió Papyrus, espai de llibres usats.  

 
 
10. Autorització utilització d’espais municipals a favor de l’Animal a l’esquena i 
aprovació de l’annex del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i 
Acces/L’Animal a l’esquena (expedient X164/2017). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 4 d’agost de 2017  l’Ajuntament de Celrà i l’Animal a l’esquena van subscriure un 
conveni de col·laboració, l’objecte del qual consisteix en que l’Ajuntament de Celrà 



 

  
 

 

contribueix a la creació artística, en especial a les entitats i accions que tenen una 
repercussió nacional i L’Animal a l’esquena  col·labora en els aspectes del seu àmbit 
d’interès i experiència amb el municipi de Celrà.  
 
El pacte segon in fine d’aquest conveni marc disposa que l’Animal a l’esquena facilitarà a 
l’Ajuntament de Celrà el programa anual d’activitats que organitza i establirà puntualment i 
d’acord amb l’Ajuntament col·laboracions amb espais públics com el Teatre Ateneu, l’Escola 
Municipal de Dansa de Celrà, entre altres. Aquestes col·laboracions quedaran reflectides en 
addendes a aquest conveni. 
 
És d’interès d’ambdues parts formalitzar una addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Celrà i l’Animal a l’esquena amb l’objectiu de definir com s’han de dur a 
terme les activitats que organitza l’Animal i per quins principis s’han de regir. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 
39/2015, de 26 de novembre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local. 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i 
l’ACCESS l’Animal a l’esquena, que s’adjunta com a annex a aquest acord i en el que es 
detalla les activitats de l’Animal, principis en el que s’han de basar les activitats que es 
duguin a terme i condicions i determinacions per l’ús dels espais municipals. 
  
Segon. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’ACCESS L’animal a l’esquena. 

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
11. Aprovació de preus públics (exp. x421/19). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de cultura es presenta informe, de data 10 d’abril de 2019, de la proposta del preu 
públic corresponent a diverses activitats pel curs 2019-20. 
 
3.- Ha emès informe l’interventor municipal 
 
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 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 Dates
Preu per 
trimestre 1 sessió

Preu per 
curs

Raku octubre 2019-juny 2020 120,00 €   

Fang i ceràmica creativa infants octubre 2019-juny 2020 66,00 €             
Scrapbooking octubre 2019-juny 2020 15,00 €   77,00 €     
Serigrafia octubre 2019-juny 2020 100,00 €   
Assaig fotogràfic octubre 2019-juny 2020 55,00 €     
Figura Humana octubre 2019-juny 2020 120,00 €   
Tecnologies creatives octubre 2019-juny 2020 135,00 €   

Preu Públic

 
 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
12. Retribucions complementàries. (Exp. x6/19) 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el 
mes de març, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant 
el pagament de 69,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 



 

  
 

 

2.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes de març, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 69,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 
3.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del butlletí d’informació municipal La Celranenca 
del mes d’abril 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. 
 
4.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 5,5 
hores durant el mes de març de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior 
proposant el pagament de 139,92 euros en concepte de gratificacions, la qual consta 
en l'expedient. 
 
5.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 
5,25 hores durant el mes de març de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior 
proposant el pagament de 129,26 euros en concepte de gratificacions, la qual consta 
en l'expedient. 
 
6.- La Sra. (…) ha realitzat 7,5 hores extraordinàries donant suport a l’increment 
d’activitat al pavelló d’esports durant els mesos de febrer i març de 2019, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 
127,43 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
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  

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
69,00 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’abril de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
69,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’abril de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes d’abril de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
139,92 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes d’abril de 2019.  
  
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
129,26 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes d’abril de 2019.  
 



 

  
 

 

Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
127,43 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes d’abril de 2019. 
 
Setè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació.  
 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

 
13. Donar la conformitat a la Junta Central d’usuaris d’Aigües del Baix Ter per 
tal que la concessió de l’Ajuntament de Celrà, juntament amb altres usuaris, 
permeti a aquesta estar representada a la Comissió de desembassament Ter-
Llobregat. 
 

La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (Junta Central) és una corporació de dret 
públic que engloba diferents municipis inclosos en la massa d’aigua 33 que inclou l’aqüífer 
al·luvial del Baix Ter, el Daró i la cubeta de Celrà. I tots els usuaris d’aigua (tan subterrània 
com superficial) d’aquest territori tenen el dret a formar-ne part amb la finalitat de poder 
participar en la presa de decisions sobre l’aigua del Ter i poder vetllar per les necessitats 
d’aigua actuals i futures, tant pel medi natural com per la diversitat d’activitats que es 
desenvolupen en el Baix Ter. 
 
L’Ajuntament de Celrà, com a membre de la Juta Central va nomenar, per acord plenari del 
dia 14 de juliol de 2015, als regidors/es que havien de representar a l’Ajuntament a la 
Junta Central. 
 
El dia 10 de novembre de 2017 la Junta Central va acordar sol·licitar a l’Agència Catalana 
de l’Aigua poder formar part de la Comissió de Desembassament Ter-Llobregat amb la 
finalitat de representar els interessos de tots els usuaris d’aigua del Baix Ter. L’Agència 
Catalana de l’Aigua, però, necessita la conformitat dels principals usuaris sempre i quan 
disposin d’un volum mínim d’aprofitament superior als 5  Hm3 anuals per a usos urbans. I 
els usuaris que no assoleixen aquest volum mínim d’aprofitament són La Bsibal-Forallac, 
Celrà, L’Escala, Mancomunitat Baix Empordà, Mancomunitat Daró-Ter i Torroella de 
Montgrí. 
 
El dia 27 de març de 2019, registre d’entrada municipal número 1951, la Junta Central ens 
comunica que vol estar present a la Comissió de desembassament Ter-Llobregat per 
defensar els interessos dels usuaris del Baix Ter, sol·licitant la conformitat de l’Ajuntament 
per tal que la concessió de l’Ajuntament de Celrà, addicionada amb la d’altres usuaris, 
permeti a la Junta Central estar-hi representada. 
 
Les comissions de desembassament són òrgans de participació dels usuaris en la gestió de 
l’aigua que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua que tenen, entre altres funcions, formular 
propostes de reserva de recursos hídrics, formular propostes relatives a la gestió i a la 
prevenció de futures situacions extremes com ara les de sequera i inundacions, així com 
avingudes i riuades, formular propostes relatives al règim adient de recàrrega artificial 
d’aqüifers... 

 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’’adopció del següent 
                 
                                                       ACORD  
 
Primer. Donar la conformitat i autoritzar a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter 
perquè amb la nostra concessió, juntament amb la d’altres usuaris, pugui formar part de la 
Comissió de Desembassament Ter-Llobregat i representar els interessos de la totalitat dels 
usuaris d’aigua del Baix Ter. 



 

  
 

 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. 

 
 
14. Aprovació de convenis de pràctiques d'estudiants a l'ajuntament de Celrà 
(exps. X403/19, x404/19 i x441/19). 
 

L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar els convenis amb el centre 
educatiu que s’indica, per a què les estudiants que s’exposa a continuació puguin realitzar 
les seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

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

Centre educatiu: Institut de Celrà 
Període de pràctiques: de l’1 de juliol al 12 de juliol de 2019, de dilluns a divendres de 
8.30 a 15.30 hores.   
Lloc de realització de les pràctiques: Escola bressol municipal Trapelles  

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

Centre educatiu: Institut de Celrà 
Període de pràctiques: del 25 de juny al 15 de juliol de 2019, de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 hores.   
Lloc de realització de les pràctiques: Àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà. 
 

• Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes curriculars en entitats col·laboradores: (…). 
Centre educatiu: Universitat de Girona, Facultat de Lletres 
Període de pràctiques: del 26 d’abril al 19 de juliol de 2019, en l’horari de matins que 
s’estableixi.   
Lloc de realització de les pràctiques: Àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà. 
 

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

A C O R D 
 
Primer. Aprovar els convenis per a la realització de pràctiques a l’Ajuntament de Celrà, 
que s’adjunta com a annexos al present acord, per a què els alumnes indicats en la part 
expositiva d’aquest acord puguin efectuar pràctiques a l’Ajuntament de Celrà. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord als centres educatius.  

 
 
15. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
16. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 



 

  
 

 

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