
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 9/2020  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 7 de juliol de 2020 
Horari: de 17:00 hores a 17:50 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 7 de juliol de 2020, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí i el Sr. Aram Aymerich Besalú, 
regidors delegats 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 sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
16 de juny de 2020 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 16 de 
juny de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2.- Modificació d’una llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge amb 
piscina (expedient X579/2018). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 3 d’agost de 2018, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir 
llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al 
carrer Legazpi núm. 5 de Celrà a favor del Sr. (…), aprovant-se la liquidació d’ICIO 
següent: 

 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
      Tipus gravamen 
 
Base liquidable vivenda       196.400,63 3,25 €   6.383,02 € 
 
Base liquidable piscina            19.925,97 3,25 €      647,59 € 
 
Bonificació etiqueta 
energètica A: 5% vivenda 
liquidable        - 319,15 €  
 
TOTAL:  6.711,46 € 
 

 
2. En data 4 de desembre de 2018, mitjançant Decret d’alcaldia 917/2018, es modifica 

la liquidació de l’ICIO per increment del PEM (de 196.400,63 euros a 320.024,04, a 
sol·licitud del Sr. (…)), aprovant-se la liquidació següent: 

 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal municipal núm. 5) 
         Tipus gravamen 
 
Base liquidable vivenda       304.179,04  3,25 €  9.885,82 € 
 
Base liquidable piscina            15.845,00  3,25 €     514,96 € 
 
Bonificació etiqueta energètica A: 5% vivenda  
liquidable        - 494,29 €  
 
TOTAL:  9.906,49 € 

 
 

3. En data 9 de juny de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.067, el Sr. (…), en 
representació del Sr. (…) i la Sra. (…), sol·licita una modificació de la llicència 
urbanística per reducció de superfície construïda i eliminació de la piscina. I en data 
17 de juny de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.253, el Sr. (…), en 
representació del Sr. (…) i la Sra. (…), entra nova documentació amb un pressupost 
modificat.  

 
4. En data 18 de juny de 2020 l’arquitecta municipal emet informe favorable per a la 

modificació de la llicència urbanística concedida per la reducció de la superfície 
construïda d’habitatge i la supressió de la piscina, amb un PEM definitiu de 
305.639,07 euros. 

 
 



 

  
 

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme; 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; article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques, l’ordenança fiscals número 
5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i l’ordenança reguladora 
número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
 
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 
514/2019, de data 19 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.-  Aprovar la modificació de la llicència urbanística concedida al Sr. (…) amb DNI 
núm. (…) i a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al carrer Legazpi núm. 5 de Celrà, que comporta la supressió de la piscina i la 
modificació de la superfície construïda de l’habitatge, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici de tercer. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva 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: 305.639,07 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 9.933,27 €  

Bonificació 5% (Nivell B etiq energètica)  -496,66 € 

 
TOTAL:     9.436,61 Euros 

 

 
Tercer.- Aprovar la taxa de modificació de llicències d’import 80,00 euros i procedir a la 
devolució de 469,88 euros en concepte de ICIO a favor del Sr. (…) i Sra. (…). 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.  

 
 
3.- Llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge amb piscina 
(expedient X428/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En data 11 de maig de 2020, registre d’entrada municipal 2.378, el Sr. (…), sol·licita 
llicència d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Joan 
Coromines número 8 de Celrà. 
 
2.- En data 3 de juny de 2020, registre municipal de sortida núm. 1.316, es requereix al Sr. 
(…) documentació complementària. 
 



 

  
 

 

3.- En data 22 de juny de 2020, registre municipal d’entrada núm. 3.358 i en data 29 de juny 
de 2020, registre municipal d’entrada núm. 3.482, el Sr. (…) presenta la documentació 
requerida. 
 
4.- En data 29 de juny de 2020 l’arquitecta municipal ha emès informe favorable. També 
consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal. 

 
FONAMENTS DE DRETS 
 

1. Articles 187.1 i 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 514/2019, de data 19 de juny. 

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència urbanística per a la CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA al carrer Joan Coromines núm. 8 de 
Celrà (ref. cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres 
o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present 
llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la 
sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que no han estat 
introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la llicència. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 1ª 
ocupació. 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici a 
les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible 
per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
Etiqueta energètica en fase d’obra acabada. 
 
 
 



 

  
 

 

Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin a 
espais públics.  

 
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 col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, números o 
suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins públics.  
La llicència inclou la construcció de les tanques.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà ser 
sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà. 
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la 
connexió a la xarxa general.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 1ª ocupació i 
alta cadastral.  
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per obtenir la 
cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de qualsevol 
altre servei municipal.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
 

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 

Base liquidable vivenda 256.148,82 

Tipus Gravamen 
 

 3,25% 8.324,84 

Base liquidable piscina      12.737,38  3,25% 413,96 

Bonificació etiqueta 
energètica B:  10 %vivenda 
liquidable 

  
-832,48 

    
Placa informativa:   12,00 € 

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



 

  
 

 

 
       IMPORT TOTAL               8.228,32 € 
 

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

 
4.- Llicència urbanística per a la substitució de sostre per terrassa (expedient 
X557/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1.- En data 26 de juny de 2020, registre d’entrada municipal 3.419, la Sra. (…), sol·licita 
llicència d’obres per a la substitució d’un sostre inclinat per una terrassa plana d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Joan Fuster núm. 8 de Celrà. 
 
2.- En data 1 de juliol de 2020 l’arquitecta municipal ha emès informe favorable. També 
consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal. 

 
FONAMENTS DE DRETS 
 

1. Articles 187.1 i 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 514/2019, de data 19 de juny. 

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la SUBSTITUCIÓ 
DE SOSTRE INCLINAT PER TERRASSA PLANA a l’habitatge situat al carrer Joan Fuster núm. 8 
de Celrà (ref. cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres 
o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present 
llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la 
sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
 

• Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 



 

  
 

 

 
• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 

 
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 col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 

totalment acabats.  
• Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  

• L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.  

• La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i 
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  

• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
• En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
• El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 

Celrà. 
• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 

 
 

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

Base liquidable declarada: 3.275,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:           106,44 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    198,44 Euros 

 

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

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
5.- Adjudicació del contracte menor de serveis per a la direcció d’obres i la 
direcció de l’execució de l’obra i coordinació de seguretat i salut de l’execució de 
les obres de la Fase 2 del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre 
Desvern (exp. X563/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat de contractar el servei per 
a la direcció de les obres i direcció d’execució, control de qualitat i coordinació de seguretat i 



 

  
 

 

salut en l’obra reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de 
Celrà- Fase 2 del projecte d’obra ordinària municipal titulat reforma de la Torre Desvern de 
Celrà. 
 
2. S’han presentat les ofertes següents: 

- Sr. (…) ha presentat un pressupost per a la direcció de les obres (Fase 2) per import 
de 5.445,00 euros IVA exclòs (6.588,45 euros IVA inclòs) 
- Sra. (…) presentat un pressupost per a la direcció d’execució, control de qualitat i 
coordinació de seguretat i salut en l’obra per import de 5.038,00 euros IVA exclòs 
(6.095,98 euros IVA inclòs). 

 
3. En data 1 de juliol de 2020 l’òrgan de contractació proposa l’adjudicació del contracte 
menor de serveis, 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 ni amb el fi 
d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor del Sr. (…), amb DNI núm. (…) i domicili al passatge Ramón 
Muntaner, 2 de Fornells de la Selva, el contracte menor de serveis per a la direcció de les 
obres de la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de 
Celrà- Fase 2 del projecte d’obra ordinària municipal titulat reforma de la Torre Desvern de 
Celrà, per un import de 5.445,00 euros IVA exclòs (6.588,45 euros IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Adjudicar a favor de la Sra. (…), amb DNI núm. (…) i domicili a la carretera de Juià 
núm. 16 B de Celrà, el contracte menor de serveis per a la direcció d’execució, control de 
qualitat i coordinació de seguretat i salut en l’obra del projecte de Reforma del Nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà – Fase 2, per un import de 
5.038,00 euros IVA exclòs (6.095,98 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 



 

  
 

 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3360.68200 Torre Desvern, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat amb la 
certificació emesa per la Intervenció municipal. 
  
Quart. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació de 
la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Cinquè. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Sisè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb 
l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Setè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Joana Argerich Herreras, 
arquitecta municipal, que exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Novè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
6.- Adjudicació del contracte menor de serveis per a la realització de cates per 
assegurar la capacitat de càrrega del mur de contenció del ferrocarril per on se 
situarà la passera del nou carril bici Celrà-Girona (exp. X579/2020). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
L’arquitecta municipal ha emès informe justificant la necessitat del servei de prospecció del 
mur d’Adif a través de l’extracció de dos testimonis per assegurar la capacitat de càrrega del 
mur de contenció del ferrocarril per a situar-hi la passera del nou carril bici Celrà-Girona.  

 
Geoplanning, estudis geotècnics, S.L. ha presentat pressupost per a la prospecció del mur 
d’Adif a través de l’extracció de dos testimonis amb taladre de diamant per assegurar la 
capacitat de càrrega del mur de contenció del ferrocarril per a situar-hi la passera del nou 
carril bici Celrà-Girona per import de 14.207,20 euros IVA exclòs (17.190,71 euros IVA 
inclòs). 

 
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 ni amb el fi d’evitar l’aplicació dels llindars establerts en 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. 
 
3.- L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 15.000 euros, sens 
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 necessita 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. 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent   

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Geoplanning, estudis geotècnics, S.L. amb NIF núm. 
(…), amb domicili a l’Avinguda Can Noguera, 11, Nau 1 d’Abrera 08630 (Barcelona), el 
contracte menor del servei de prospecció del mur d’Adif a través de l’extracció de dos 
testimonis per assegurar la capacitat de càrrega del mur de contenció del ferrocarril per a 
situar-hi la passera del nou carril bici Celrà-Girona, per un import de 14.207,20 euros IVA 
exclòs (17.190,71 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
21.1500.60900 “carril bici”, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2020. 
 
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 l’arquitecta municipal, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li 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. 

 
 
7.- Ratificació de la resolució d’alcaldia 450/2020 de data 30 de juny de 2020, 
relatiu a l’aixecament de la suspensió d’execució del contracte del servei de 
menjador de les escoles bressol Gínjols i Trapelles, amb efectes des del dia 1 de 
juliol de 2020 (exp. X346/2020). 

 
Per Decret d’Alcaldia número 450/2020, de data 30 de juny de 2020, es resol el que 
es transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- La situació d'emergència sanitària conseqüència de la pandèmia de la COVID19 va 
comportar, d'acord amb les mesures ja comunicades per la Generalitat de Catalunya i 
pel govern espanyol, l’adopció de mesures tendents a salvaguardar la protecció de la 



 

  
 

 

salut de tots els ciutadans, garantint al mateix temps l'adequada prestació dels 
serveis públics municipals. Per aquest motiu, en data 31 de març de 2020, mitjançant 
Decret d’alcaldia 267/2020, es va suspendre de manera automàtica el contracte 
administratiu formalitzat amb l’empresa BO I SA SERVEI D’ÀPATS, SL, en els termes 
següents: 
 

PRIMER.- Suspendre de manera automàtica el contracte administratiu 
formalitzat amb l’empresa BO I SA SERVEI D’ÀPATS, SL, adjudicatària del 
contracte del servei de menjador de les escoles bressol Gínjols i Trapelles, 
amb efectes des del dia 14 de març de 2020 i fins que aquesta prestació pugui 
reprendre's.  
 
A aquest efecte, s'entendrà que la prestació pot reprendre's quan, havent 
cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de 
contractació notifiqués al contractista la fi de la suspensió. 
 
SEGON.- A fi que l'òrgan de contractació pugui procedir a abonar al 
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el 
període de suspensió, el contractista haurà d’acreditar la quantia dels danys i 
perjudicis efectivament soferts pel contractista. Els danys i perjudicis pels 
quals el contractista podrà ser indemnitzat seran  els següents: 

 
 1r. Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el 
contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 
2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el període de 
suspensió. 
 
2n. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al 
període de suspensió del contracte. 
 
3r. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, 
adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que el 
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per 
a altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte. 
 
4t. Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes 
en el plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat 
subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la 
suspensió del contracte. 

 
TERCER.- Garantir la continuïtat en el pagament  del contracte suspès des de 
la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat establerta en el plec 
o document contractual, en concepte de bestreta a compte del pagament dels 
danys i perjudicis, regularitzant-se un cop aixecada la suspensió. 
 
El pagament amb bestreta de les indemnitzacions està condicionat a que el 
contractista no iniciï cap procediment de regulació d’ocupació, per aquest 
motiu està obligat a comunicar a l’òrgan de contractació si ha iniciat aquest 
procediment, als efectes que es deixi d’abonar la bestreta; en cas que no es 
comuniqui, s’aplicaran les penalitats que corresponguin. 
 

 (...) 
 
2.- Havent finalitzat l’estat d’alarma i amb una nova realitat, en data 29 de juny de 
2020, la tècnica d’educació (responsable del contracte) ha emès un informe segons el 
qual es justifica la necessitat de reprendre la prestació del servei de menjador escolar 
a les escoles bressol municipals de Celrà a partir del dia 1 de juliol de 2020. 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica. 
 
2.- Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret Llei 7/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i 
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. 
 
3.- Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al 
sector cultural i de caràcter tributari per  fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19. 
 
4.-  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Per tot l’exposat, 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aixecar la suspensió d’execució del contracte suspès en virtut de les 
mesures d’emergència sanitària de la COVID-19 del contracte administratiu 
formalitzat amb l’empresa BO I SA SERVEI D’ÀPATS, SL, adjudicatària del contracte 
del servei de menjador de les escoles bressol Gínjols i Trapelles, amb efectes des del 
dia 1 de juliol de 2020, data en que es reprendrà el servei.  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’empresa 
 
TERCER.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió de la Junta de Govern local. 

 
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 514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 450/2020, de data 30 de juny de 2020, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
8.- Atorgament d’ajuts a famílies per casals d’estiu 2020 i activitats extraescolars 
2020-2021 (exp. X151/20). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària del dia 11 de desembre de 2018 es van aprovar inicialment les bases 

reguladores de l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica 
desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars curs 2018-2019 i casals 
d’estiu 2018 (Acord fet públic en el BOP de Girona núm. 243, de 20 de desembre de 2018, 



 

  
 

 

en el DOGC número 7778, de 2 de gener de 2019, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la 
pàgina web de la corporació).   
Un cop transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions 
durant aquest període, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. Publicant-se el text 
íntegre de les bases en el BOP de Girona número 30, de 12 de febrer de 2019. 
 
En sessió plenària del dia 18 de febrer de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Celrà va aprovar la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions per l’any 
2020, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, fet públic en el BOP de Girona número 43, de 2 de març i en el e-tauler de la 
Corporació. 
 

2. En data 2 de juliol de 2020 la comissió tècnica de valoració ha emès una proposta de 
resolució amb el detall de les persones beneficiàries, la puntuació obtinguda i import dels 
ajuts unitaris corresponents, d’acord amb els criteris que consten en l’article 10 de les 
bases reguladores. 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127, de 3 de juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir i reconèixer l’obligació d’una subvenció per import total de 8.627 euros  a 
favor de les persones sol·licitants amb dret a ajut que s’indiquen tot seguit: 
 

NIF/NIE 
Sol·licitant 
(cognoms i nom) Infant/Jove  casal estiu  

import 
ajut 
(€) 

(…) (…) (…) 
EB 87 

(…) (…) (…) 
EB 140 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  70 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  70 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  70 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  70 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  70 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  70 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  72 



 

  
 

 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  74 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  94 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  94 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  126 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  128 

(…) (…) (…) 
 ESPLAI  215 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  72 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  125 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  129 

(…) (…) (…) 
FUTBOL 135 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  170 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  150 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  200 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  200 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  200 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  219 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  219 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  219 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  219 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  219 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  230 

(…) (…) (…) 
 FUTBOL  219 

(…) (…) (…) 
 TENNIS  170 



 

  
 

 

(…) (…) (…) 
RÍTMICA 50 

(…) (…) (…) 
RÍTMICA 50 

(…) (…) (…) 
TAKTIL 70 

(…) (…) (…) 
TAKTIL 70 

(…) (…) (…) 
TAKTIL 79 

(…) (…) (…) 
TAKTIL 185 

(…) (…) (…) 
TAKTIL 230 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 120 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 120 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 135 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 180 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 175 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 175 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 199 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 199 

(…) (…) (…) 
PATINATGE  199 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 199 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 199 

(…) (…) (…) 
PATINATGE 199 

(…) (…) (…) 
PATINATGE  199 

 
Els següents  infants no tenen dret a beca per diferents motius: 
 
El/la unitat familiar del/la sol·licitant supera el llindar màxim de renda familiar 
corresponent: 
 
Sra. (…) 
 
Els infants finalment no s’han inscrit a cap casal/activitat durant l’estiu de 2020: 
 
(…) 
 
Segon. Els ajuts s’hauran de fer efectius a través de les entitats organitzadores de casals i 
activitats durant l’estiu 2020, amb la finalitat de reduir la despesa que assumeix la família, tal 
com es detalla a continuació: 

 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (…): 1223 euros a destinar a 13 infants 

beneficiaris. 
- UCE CELRÀ amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…): 3.975 

euros a destinar a 23 infants beneficiaris. 



 

  
 

 

- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a 
(…): 2.298 euros a destinar a 13 infants beneficiaris. 

- TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SLU, amb NIF: (…) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions (…): 634 euros a destinar a 5 infants beneficiaris.  

- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i adreça a efectes de notificacions a (…): 100 euros 
a destinar a 2 infants beneficiaris. 

- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…): 
170 euros a destinar a un infant beneficiari. 

- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota del casalet de l’escola bressol 
municipal a 2 infants beneficiaris,  per un import total de 227 euros. 

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

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

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

s’hagi justificat correctament la subvenció. 
 
Quart. Les entitats endossatàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
participació en casals o activitats d’estiu 2020 dels infants amb dret a ajut i pels imports que 
s’estableixen en el primer punt d’aquest acord, retornant aquests imports en els casos en que 
les famílies ja hagin abonat el cost de l’activitat. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.3260.48005 
“Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ 
any 2020. 

 
Sisè. Les entitats organitzadores de casals i activitats d’estiu hauran de presentar la 
documentació justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, com a 
molt tard, abans de finals de novembre de 2020.  
 
Les entitats endossatàries hauran de presentar la documentació següent: 
 

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

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

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

 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el 
cost de les actuacions efectivament realitzades. 
 
Setè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, 
si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 
 
Novè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 



 

  
 

 

 
9.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
10.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
11.- Precs i preguntes 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:50 hores, 
de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


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


