
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 18/2020  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 1 de desembre de 2020 
Horari: de 17:05 hores a 17:25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:05 hores del dia 1 de desembre 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. Meritxell Vargas Sardà 
 
També assisteix com a oient el Sr. Albert Lopez Guàrdia, regidor delegat 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 
17 de novembre de 2020. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 17 de 
novembre de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Revocació parcial de subvenció atorgada a favor de l’Associació juvenil 
esplai Celrà per formació durant el curs 2019-2020 (exp. 1141/19) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data dia 17 de desembre de 2019, 
l’Ajuntament de Celrà va concedir una subvenció per import total de 2.500 euros a favor de 
l’Associació Juvenil Esplai Celrà (AJEC), destinada a sufragar la despesa derivada de 



 

  
 

 

l’organització de cursos formatius per l’equip de monitoratge de l’entitat, durant el curs 
2019-2020. 
 
L’acord estableix que l’abonament de la subvenció es faci en dos pagaments, una bestreta 
del 50% de l’import concedit i la resta, un cop quedi degudament justificada la subvenció. 
 
2.     En data 20 de desembre de 2019 l’ajuntament va abonar a l’AJEC la quantitat de 
1.250 euros corresponent a la bestreta del 50% de la subvenció atorgada. 
 
3. En data 2 de novembre de 2020, registre d’entrada municipal E2020006193, l’AJEC 
ha fet entrega  de la documentació justificativa requerida que es considera incomplerta. 
 
4. En data 24 de novembre de 2020, registre municipal d’entrada E2020006730, 
l’AJEC ha presentat un certificat justificatiu complementari que es considera correcte i 
suficient. 
 
5. En data 25 de novembre de 2020, la tècnica d'Educació ha emès informe proposant 
la revocació parcial, concretament per import de 1.525 euros, de la subvenció concedida i 
el conseqüent retorn per part de l’ Associació Juvenil Esplai Celrà d’un import de 275 euros. 
 
 
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; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127, 
de 3 de juliol. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Revocar parcialment l’ import de 1.525 euros de la subvenció concedida a favor de 
l’ Associació Juvenil Esplai Celrà amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de notificacions 
a (...), amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de l’organització de cursos 
formatius per l’equip de monitoratge de l’entitat, segons acord de Junta de Govern Local de 
data 17 de desembre de 2019. 
 
Segon. Atorgar un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data en què 
l’interessat rebi la notificació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions, els 
documents i els justificants pertinents, amb l'advertiment que, en el cas que no ho 
presenti, s’elevarà a definitiu l’acord de revocació parcial de 1.525 euros la subvenció 
atorgada a favor de l’associació. 
 
Tercer. Requerir a l’entitat Associació Juvenil Esplai Celrà, un cop transcorregut el tràmit 
d’audiència, sempre que no s’hagin presentat al·legacions, i si aquestes es formulen, quan 
aquestes hagin estat resoltes, la devolució de l’import 275 euros que ja havia estat abonat 
per part d’aquest ajuntament, com avançament de la subvenció.  
 
Quart. Comunicar el present acord als interessats, així com l'Àrea de Serveis Econòmics de 
la Corporació. 
 



 

  
 

 

 
3.- Concessió d'ajuts a famílies amb fills/es que participen en activitats extraescolars 
durant el curs 2020-21 (Exp 151/2020) 
 

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 i casals d’estiu (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 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 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. A la vista de les sol·licituds presentades que consten a l’expedient, en data 17 de novembre 

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.- ATORGAR subvenció a les persones sol·licitants que figuren en el present acord, per 
import total de 7.289 euros que s’individualitza d’acord amb el detall següent :  
 

DNI/NIE 
sol·licitant 

Sol·licitant 
(cognoms i nom) 

Infant/Jove 
(cognoms i nom) 

activitat 
extraescolar 

IMPORTS 
AJUTS  

(€) 

(...) (...) (...) AFA FALGUERES 40 

(...) (...) (...) AFA FALGUERES 49 

(...) (...) (...) AFA FALGUERES 60 

(...) (...) (...) AJ - EMDC 40 



 

  
 

 

(...) (...) (...) AJ - EMDC 66 

(...) (...) (...) AJ - EMDC 66 

(...) (...) (...) AJ - EMDC 96 

(...) (...) (...) AJ - ESCOLA 
D'ART 

132 

(...) (...) (...) AMPA AULET 40 

(...) (...) (...) AMPA AULET 43 

(...) (...) (...) AMPA AULET 43 

(...) (...) (...) AMPA AULET 149 

(...) (...) (...) BÀSQUET 95 

(...) (...) (...) BÀSQUET 96 

(...) (...) (...) BÀSQUET 103 

(...) (...) (...) BÀSQUET 112 

(...) (...) (...) BÀSQUET 112 

(...) (...) (...) BÀSQUET 114 

(...) (...) (...) BÀSQUET 114 

(...) (...) (...) BÀSQUET 120 

(...) (...) (...) BÀSQUET 129 

(...) (...) (...) BÀSQUET 129 

(...) (...) (...) FUTBOL 46 

(...) (...) (...) FUTBOL 75 

(...) (...) (...) FUTBOL 76 

(...) (...) (...) FUTBOL 76 

(...) (...) (...) FUTBOL 106 

(...) (...) (...) FUTBOL 112 

(...) (...) (...) FUTBOL 132 

(...) (...) (...) FUTBOL 132 

(...) (...) (...) FUTBOL 134 

(...) (...) (...) FUTBOL 158 

(...) (...) (...) FUTBOL 168 

(...) (...) (...) FUTBOL 175 

(...) (...) (...) FUTBOL 200 

(...) (...) (...) FUTBOL 200 

(...) (...) (...) FUTBOL 233 

(...) (...) (...) FUTBOL 233 

(...) (...) (...) FUTBOL 158 

(...) (...) (...) JUDO 91 



 

  
 

 

(...) (...) (...) LOCAL MUSICAL 66 

(...) (...) (...) LOCAL MUSICAL 101 

(...) (...) (...) PATINATGE 40 

(...) (...) (...) PATINATGE 72 

(...) (...) (...) PATINATGE 153 

(...) (...) (...) PATINATGE 154 

(...) (...) (...) PATINATGE 157,5 

(...) (...) (...) PATINATGE 157,5 

(...) (...) (...) RÍTMICA 40 

(...) (...) (...) RÍTMICA 40 

(...) (...) (...) RÍTMICA 40 

(...) (...) (...) RÍTMICA 43 

(...) (...) (...) RÍTMICA 49 

(...) (...) (...) RÍTMICA 87 

(...) (...) (...) RÍTMICA 91 

(...) (...) (...) RÍTMICA 98 

(...) (...) (...) RÍTMICA 134 

(...) (...) (...) RÍTMICA 139 

(...) (...) (...) RÍTMICA 146 

(...) (...) (...) RÍTMICA 160 

(...) (...) (...) RÍTMICA 175 

(...) (...) (...) RÍTMICA 175 

(...) (...) (...) TAKTIL 84 

(...) (...) (...) TAKTIL 84 

(...) (...) (...) TENNIS 81 

(...) (...) (...) TENNIS 129 

(...) (...) (...) TENNIS 140 

 
 
SEGON.- DENEGAR els ajuts sol·licitats de conformitat amb els motius assenyalats:   



 

  
 

 

 
Els infants o joves no estan inscrits a cap activitat: 
 

DNI/NIE 
Sol·licitant Nom Sol·licitant Nom infant / jove 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 



 

  
 

 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 



 

  
 

 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

(...) (...) (...) 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

La persona sol·licitant supera el llindar màxim de renda familiar corresponent 
 
DNI/NIE 
Sol Nom Sol·licitant Nom Infant 
(...) (...) (...) 

 
 
La persona sol·licitant té deutes amb l’Ajuntament de Celrà 
 
DNI/NIE 
Sol Nom Sol·licitant Nom Infant 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 

 

La família ja no viu a Celrà 
  

DNI/NIE Sol. Nom Sol·licitant Nom Infant 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 
(...) (...) (...) 

 
 
TERCER.- ESTABLIR que els ajuts atorgats en l’acord primer, s’hauran de fer efectius a través 
de les entitats organitzadores d’activitats extraescolars durant el curs 2020-2021, amb la 
finalitat de reduir la despesa que assumeix la família, tal com es detalla a continuació: 
 

- AFA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions (...): 149 euros a destinar a 3 infants. 

- AMPA ESCOLA L’AULET, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions (...): 275 
euros a destinar a 4 infants. 

- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions a (...): 1.124 euros a destinar 10 infants. 

- UCE CELRÀ amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de notificacions a (...): 2.414 
euros a destinar a 17 infants. 

- JUDO CLUB CELRÀ, amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de notificacions          
(...): 91 euros a destinar a 1 infant. 

- ASSOCIACIÓ EL LOCAL, ESPAI MUSICAL, amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions (...): 167 euros a destinar a 2 infants. 

- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de notificacions a 
(...): 734 euros a destinar a 6 infants. 

- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions a (...): 1.417 
euros a destinar a 14 infants. 

- TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SLU, amb NIF: (...) i adreça electrònica a efectes 
de notificacions (...): 168 euros a destinar a 2 infants.  

- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (...) i adreça electrònica a efectes de notificacions a 
(...): 350 euros a destinar a 3 infants. 

- L’AJUNTAMENT DE CELRÀ haurà de minorar la quota de les activitats d’escola d’art i 
Escola Municipal de Dansa de Celrà a 5 infants,  per un import total de 400 euros. 

 



 

  
 

 

QUART.- DISPOSAR, AUTORITZAR I ORDENAR el pagament de la subvencions atorgades a 
favor dels sol·licitants,  amb 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, 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, en els següents termes: 
 

 Entitat    Bestreta 

AFA Falgueres 119,20 € 

AMPA L'Aulet 220,00 € 

CE Joventut Celrà 899,20 € 

UCE Celrà 1.931,20 € 

Judo Club Celrà 72,80 € 

Ass. El Local Musical 133,60 € 

Club Patinatge Celrà 587,20 € 

Club Rítmica Celrà 1.133,60 € 

Taktil Ctre. Cial. Virtual slu 134,40 € 

Club Tennis Celrà 280,00 € 
 

• Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada cada 
entitat hagi justificat correctament la subvenció. 

 
CINQUÈ.- ESTABLIR que les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el 
cost de la participació en activitats extraescolars durant el curs 2020-2021 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. 
 
SISÈ.- ESTABLIR que les entitats organitzadores d’activitats extraescolars 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 beneficiàries hauran de presentar la documentació següent: 
 

 Certificació del secretari/ària de l’entitat o representant legal de l’empresa, 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. 

 La mateixa certificació inclourà 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 del cost de 
l’activitat en cada cas i l’import subvencionat a cada participant. 

 El mateix certificat haurà d’indicar si s’han 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, i la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, i el seu 
reglament,  la facultat de revocar totalment o parcialment les subvencions 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 els presents acords als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 
 
NOVÈ.- COMUNICAR els presents acords a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
 

4.- Aprovació de modificacions de convenis de col·laboració d'activitats 
formatives entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Celrà per al 
projecte singular aula-empresa - curs 2020-2021. Exp.x382/2020 
 

En sessió ordinària del ple municipal, de data 14 de juliol de 2020, es va aprovar el Conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà relatiu al 
projecte singular anomenat ‘Atenció a la diversitat Aula Empresa’, amb efectes des del dia 
1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2024.  
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2020 es va aprovar els 
documents de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, les entitats 
col·laboradores, l’Ajuntament de Celrà i els respectius alumnes per a la realització de les 
pràctiques tutelades del Projecte Aula Empresa de l’Institut de Celrà durant el curs 2020-
2021.  
 
L’institut de Celrà ha comunicat que el Sr. (...) finalment no segueix el projecte aula 
empresa, i que el Sr. (...) ha canviat de lloc de pràctiques, passant a realitzar-les a 
Mascotrans Logístics, S.L., per la qual cosa, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar un 
nou annex a l’esmentat conveni de col·laboració, per a què aquest estudiant pugui realitzar 
activitats d’aplicació pràctica a l’entitat col·laboradora que s’indica a continuació, des del 
mes de desembre de 2020 al mes de juny de 2021, en l’horari establert al conveni 
corresponent.  
 
Vistos el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, l’entitat 
col·laboradora, l’Ajuntament de Celrà i l’alumne per a la realització de les pràctiques 
tutelades del Projecte Aula Empresa de l’Institut de Celrà; 
 

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

A C O R DS 
 
Primer. Deixar sense efecte els documents de col·laboració d’activitats formatives, annex 
al  Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Celrà 
relatiu al projecte singular anomenat “Atenció a la diversitat Aula Empresa” que es 
desenvolupa entre l’Institut de Celrà, l’entitat col·laboradora, l’Ajuntament de Celrà i 
l’alumne Sr. (...), per a la realització de les pràctiques tutelades del Projecte Aula Empresa 
de l’Institut de Celrà durant el curs 2020-2021 aprovat per la Junta de Govern Local de 
data 1 de setembre de 2020, i 
 
Segon. Aprovar el un nou document annex de col·laboració referit a l’alumne Sr. (...), de 
modificació del lloc de pràctiques, passant a realitzar-les a Mascotrans Logístics, S.L i que 
s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Institut de Celrà i als alumnes interessats.  

 
 
 
 



 

  
 

 

5.- Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició per a la creació 
d'una borsa de treball de vigilants municipals (exp. x852/2020) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És interès de l’Ajuntament de Celrà la cobertura interina d’una vacant i la creació d’una 
borsa per cobrir possibles suplències temporals dels vigilants municipals. 
 
2. Ha emès informe la secretària de la corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur 
a terme, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims a que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d’Administració Local; articles 63 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, article 286 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 article 46 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria pública que ha de regir el procés de 
selecció per la cobertura interina d’una plaça vacant de l’escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials -subgrup C2, àmbit funcionarial i lloc de treball vigilant, i de 
la constitució i creació d’una borsa de vigilants municipals. 
  
Segon. Publicar les bases esmentades i la convocatòria de la provisió interina i la 
constitució d’una borsa de treball al Butlletí Oficial de la Província de Girona, on es 
publicaran íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria al DOGC, i al tauler 
d’anuncis de la corporació e-tauler de la pàgina web de la Corporació.  

 
 
6.- Donació de compte del decret d'alcaldia 892/2020 de 23 de novembre (exp. 
x16/2020) 
 
En data 23 de novembre de 2020 es va aprovar el decret d’alcaldia 892/2020, que diu així: 
 

Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2020 es va 
aprovar el pagament d’unes hores extraordinàries a favor de diverses persones. 
S’ha detectat un error en aquest acord, ja què les Sres. (...) i (...) no tenen 
jornada completa, per la qual cosa no els correspon el cobrament d’hores 
extraordinàries.  
 
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: ‘Les 



 

  
 

 

Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes’, per la qual cosa, s’ha de 
suprimir de l’acord pres per la junta de govern local de data 17 de novembre: 

• Els subapartats 1 i 2 del paràgraf quart de la part expositiva de l’acord. 
• Els apartats quart i cinquè de la part dispositiva de l’acord.  

 
Per tot l’exposat, i vista la competència de l’Alcaldia d’acord amb l’article 21.1.h i 
.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 la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local i article 53.1.u) del decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb l’apartat setè de la part 
dispositiva del Decret d’Alcaldia 237/2020, de data 16 de març, pel qual s'adopten 
mesures extraordinàries destinades a la contenció del COVID-19.   
 
En base a aquests antecedents,  
 

HE RESOLT 
 
Primer. Avocar la competència de la Junta de Govern Local per aquest acte. 
 
Segon. Esmenar l’errada detectada en l’acord pres per la Junta de Govern Local de 
data 17 de novembre de 2020, i en aquest sentit suprimir de l’acord: 

• Els subapartats 1 i 2 del paràgraf quart de la part expositiva de l’acord. 
• Els apartats quart i cinquè de la part dispositiva de l’acord 

 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local per al seu 
coneixement. 

 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
 
7.- SESSIÓ PÚBLICA. Aprovació de preus públics (exp. x1061/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe en relació a la proposta preus públics 
per les entrades dels espectacles de gener a juny de 2021 al teatre Ateneu de Celrà 
 
2.- 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, modi-
ficat 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. 
 
4. Conforme a la delegació del Ple a la Junta de Govern Local que consta a l’article 4.6 de 
l’Ordenança Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers 
organitzats per l’Ajutnament en relació a l’establiment o modificació de preus públics a 
favor de la Junta de Govern Local, sempre que els preus cobreixin el cost del servei.  
 
En cas de venda d’edicions municipals i d’actes puntuals referents a actuacions de teatre, 
cursos esporàdics o actuacions anàlogues, es faculta a la Junta de Govern Local per a 
establir el preu en funció dels costos estimats, que per raons d’interès públic podran ser 
inferiors al cost real. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord: 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 
 
 
ANNEX: 

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Club 
Super 3

Alumnes 
Galliner

2x1 El Punt 
avui Escena 25

Promoció 
40% 

Promoció 
2x1 Jubilats

Inauguració 
temporada amb La 
Faktoria d'Arts 
Escèniques 23/01/2021 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 € 10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 € 10,50 €
Hai, la pescadors de 
somnis 24/01/2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 € 6,75 €
Snorkel 06/02/2021 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 
Camí a l'escola 07/02/2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
Mi Bailaora 20/02/2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
Vega 05/03/2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
360 grams 06/03/2021 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 
Valentina Quàntica 07/03/2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
Polzet 14/03/2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   
Ferides 20/03/2021 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 
Cancún 15 i 16 de maig de 2021 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        3,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   

Preu Públic  €/entrada

 
 

 
8.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a l’autorització a favor de la Fundació privada Tirgi per a la 
realització del Parc de les Olors (exp. X840/2020). 

 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 
8.1.- Autorització d'ús d'un espai per a la realització del projecte del Parc de les 
Olors (exp. x840/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 



 

  
 

 

 
1. La Fundació Privada Tirgi es va crear l’any 2013 amb l’objectiu de donar suport i dotar 
de recursos a la població amb discapacitat. La situació actual de precarietat laboral dificulta 
la integració d’aquest col·lectiu i, des de la Fundació, es pretén la integració social 
d’aquestes persones tant en l’àmbit laboral productiu com en el terapèutic.  
 
Per aconseguir aquest objectiu, la Fundació va crear el Parc de les Olors de Celrà en un 
espai cedit per l’Ajuntament de Celrà, segons autorització aprovada per Junta de Govern 
Local de data 19 de setembre de 2016, basat en el model de desenvolupament rural 
sostenible de les antigues trementinaires, pageses que recollien les herbes remeieres que 
trobaven en indrets naturals (bosc, roquissars, prats i riberes de rius i torrents) amb les 
què preparaven ungüents i olis medicinals que després venien arreu de Catalunya.  
 
2. L’autorització d’ús d’una part de la finca registral 6984, propietat de l’Ajuntament de 
Celrà, a favor de la Fundació Privada Tirgi per a la realització del Projecte del Parc de les 
Olors es va formalitzar en data 22 de setembre de 2016, amb una vigència de dos anys, 
amb la possibilitat de dues pròrrogues, sent el termini màxim de durada de 4 anys, 
vigència que ara ja ha finalitzat. 
 
3. El cost de la creació i establiment del Parc de les Olors va anar a càrrec de la Fundació 
Privada Tirgi, que va percebre una subvenció de la Diputació de Girona per dur a terme 
aquest projecte. 
 
Durant aquests anys la Fundació Tirgi ha adequat l’espai cedit amb plantes i elements 
diversos per a la realització de tallers diversos i activitats formatives i escolars. Consta en 
l’expedient l’informe tècnic de la situació actual del parc de les Olors. 
 
4. L’Ajuntament de Celrà vol donar suport a la Fundació en la seva iniciativa del Parc de les 
Olors perquè potencia l’interès paisatgístic del poble, fomenta l’agricultura ecològica i 
respecta el medi ambient, ajuda a conservar el patrimoni municipal, integra als 
discapacitats en el món laboral i formatiu i, a més, complementa l’oferta turística de la 
zona i promociona el municipi.  
 
5. En data 5 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal E2020005381, la Fundació 
privada Tirgi sol·licita la renovació de l’autorització per a continuar amb el projecte del Parc 
de les Olors (prèviament s’havia rebut una sol·licitud errònia de data 16 de setembre de 
2020 (registre d’entrada municipal E2020004945). 
 
6. Han emès informe l’aparellador i l’arquitecta sobre l’estat actual de la finca i possibilitat i 
compatibilitat de l’ús. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  L'article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les  
administracions públiques determina “ 1.- Ningú pot, sense títol que ho autoritzi, atorgat 
per l'autoritat competent, ocupar béns de domini públic o utilitzar-los en forma que 
excedeixi el dret d'ús que, en el seu cas, correspon a tots.” 
 
2.-  Article 218 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. 
 
3.- Articles 53 a 71 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
4.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les  administracions 
públiques. 
 



 

  
 

 

Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
ACORD  

 
Primer. CEDIR a la Fundació Privada Tirgi l’ús parcial de la finca de propietat municipal 
registral 6984, concretament, en un àmbit de 6.439,00 m2, i autoritzar-la a dur a terme el 
Parc de les Olors així com la seva gestió, amb efectes del dia 22 de setembre de 2020, i  
amb subjecció als pactes establerts en el document administratiu que s’annexa a aquest 
acord. 
 
Segon. ESTABLIR que aquesta autorització te caràcter precari i tindrà una vigència de dos 
anys, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap de les 
dues parts s’hi expressa en contra en el termini d’un mes anterior a la finalització de la 
vigència o prorroga exercitada, essent el termini màxim de duració, incloses les pròrrogues, 
de quatre anys. 
 
Tercer. ESTABLIR que el cost del manteniment, i del tècnic/a especialista que assessori a 
nivell terapèutic i de qualsevol altra despesa que es derivi de la pròpia gestió del Parc de 
les olors serà a càrrec única i exclusivament de la Fundació Privada Tirgi. 
 
Quart. APROVAR el document administratiu-autorització per a la realització del Parc de les 
Olors que s’adjunta com a annex als presents acords i establir que la formalització del 
mateix serà condició necessària per la eficàcia dels presents acords. Dita formalització de l’ 
annex i qualsevol documentació que se’n pugui derivar, es portarà a terme per part de 
l’alcalde. 
 
Cinquè. Notificar els presents acords a la Fundació Privada Tirgi. 

 
ANNEX 
 

AUTORITZACIÓ A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TIRGI PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PARC DE LES OLORS 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
REUNITS 
 
D’una part el senyor DANIEL CORNELLÀ DETRELL, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, amb 
DNI número 40.343.348-Z, que actua en representació de la corporació, segons facultats 
que li són propies.  
 
De l’altra, el Sr. ____________, amb DNI número ____________, president de la Fundació 
Privada Tirgi (en endavant, la Fundació), amb  NIF (...) i domicili al carrer Ter, s/n, de Celrà. 
 
INTERVENEN 
 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Celrà, d’acord amb les facultats que li 
confereix la normativa vigent en matèria de règim local, atorgades per l’article 53.1.a del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
El segon, en nom i representació de Fundació Privada Tirgi. El Sr. __________ declara 
ostentar els poders per obligar-se, i així queda acreditat mitjançant                  , i 
manifesta tenir plena capacitat per formalitzar aquest document i no estar dins de cap de 
les causes d’incompatibilitat i d’incapacitat que determinen les disposicions vigents en 
aquesta matèria. 
 



 

  
 

 

DAVANT MEU, la Sra. Meritxell Vargas Sardà, Secretària de la Corporació, de que dóna fe de la 
signatura d’aquest document de conformitat amb l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i legitimitat per obligar-se  
 

MANIFESTEN 
 
 
Primer. L’Ajuntament de Celrà és propietari de la finca registral 6984 amb una superfície de 
42.000 m2. 
 
Aquesta finca està qualificada d’espais lliures i és voluntat de l’Ajuntament de Celrà de fer 
compatible aquesta zona qualificada com a zona verda pel planejament amb que es dugui a 
terme el Parc de les Olors, és a dir, un jardí destinat al cultiu ecològic de plantes 
aromàtiques, medicinals i culinàries i en benefici del poble de Celrà. 
 
Segon. La Fundació Privada Tirgi es va crear l’any 2013 amb l’objectiu de donar suport i 
dotar de recursos a la població amb discapacitat. La situació actual de precarietat laboral 
dificulta la integració d’aquest col·lectiu i, des de la Fundació, es pretén la integració social 
d’aquestes persones tant en l’àmbit laboral productiu com en el terapèutic, mitjançant el 
Centre Especial de Treball.  
 
I per aconseguir aquest objectiu, la Fundació va crear el Parc de les Olors de Celrà, en una 
part de la finca 6984 propietat de l’Ajuntament de Celrà, basat en el model de 
desenvolupament rural sostenible de les antigues trementinaires, pageses que recollien les 
herbes remeieres que trobaven en indrets naturals (bosc, roquissars, prats i riberes de rius 
i torrents) amb les què preparaven ungüents i olis medicinals que després venien arreu de 
Catalunya.  
 
Tercer. L’Ajuntament de Celrà dóna suport a la Fundació en la seva iniciativa per crear el 
Parc de les Olors perquè potencia l’interès paisatgístic del poble, fomenta l’agricultura 
ecològica i respecta el medi ambient, ajuda a conservar el patrimoni municipal, integra als 
discapacitats en el món laboral i formatiu i, a més, complementa l’oferta turística de la 
zona i promociona el municipi.  
 

PACTES 
 
1. OBJECTE 

 
1. L’Ajuntament de Celrà autoritza a la Fundació Privada Tirgi a dur a terme el Parc de les 
Olors en una part de la finca registral 6984, en un àmbit de 6.439,00 m2, delimitada en el 
plànol que s’adjunta, així com la seva gestió. 
 
2. L’objectiu general del Parc de les olors es basa en dos eixos: 
 

Eix social: millorar la qualitat de vida d’aquelles persones amb algun tipus de 
discapacitat, procurant pel seu desenvolupament integral i donar la oportunitat de 
realitzar activitats ocupacionals adients a la seva casuística. 
 
Eix cultural: recuperar la cultura de les herbes en un entorn ple de significats pel 
poble, a través el cultiu ecològic de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries. 
D’aquesta manera es disposarà d’un espai que podran gaudir tant els veïns/es de 
Celrà com d’altres municipis. 

 
3. L’objectiu específic del Parc de les Olors es concreta en tres àrees que són les següents: 
 



 

  
 

 

En relació a les persones: potenciar i millorar les seves habilitats socials, potenciar 
l’autonomia i la responsabilitat, millorar les seves eines instrumentals posant èmfasi 
a les habilitats individuals, potenciar la inserció laboral del col·lectiu amb 
discapacitat dins el mercat professional i adaptar cada treballador o usuari al lloc de 
feina més adequat segons les seves característiques. 
 
En relació a la ciutadania: Fomentar el coneixement i educació vers el benefici dels 
productes naturals i del cultiu ecològic a través de visites guiades, potenciar les 
qualitats terapèutiques que esdevenen del Parc a través de circuits especialitzats, 
gaudir d’una zona verda pública i oferir tallers d’identificació i de les propietats de 
les plantes. 
 
En relació a l’entorn: Crear un Parc amb identitat pròpia posant èmfasi en l’entorn 
privilegiat on es valora construir-lo, i donant importància al context històric de la 
comarca, cultivant plantes de la zona geogràfica on es situa el Parc, i especialitzar-
se en el seu cultiu i fomentar el turisme sostenible i cultural. 

 
2. FINALITAT 
 
El Parc de les Olors de Celrà ha de servir per recuperar la cultura de les herbes gràcies al 
cultiu ecològic de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries autòctones de Catalunya 
i, alhora, esdevenir un jardí visitable on es podran realitzar visites guiades, tallers, cursos 
etc., respectant els estàndards urbanístics i sense comportar cap alteració de la zonificació 
ni modificació del planejament. 
 
El Parc de les Olors de Celrà, concebut com a un projecte comunitari, inclou tres pilars 
destacables:  
 

• la conservació del patrimoni de Celrà i la dinamització del Parc de les Olors, 
transformant l’espai lliure en un jardí on treballar les plantes i, alhora, contribuint 
amb l’activitat cultural del municipi, a través de visites guiades i circuits. 

• la integració i participació dels discapacitats, doncs és una experiència i oportunitat 
formativa, educativa i laboral perquè es potencien les seves capacitats individuals a 
nivell social i laboral. 

• les activitats formatives en diferents àrees temàtiques: tallers, activitats i xerrades 
adreçades a visitants, participants i escolars.      

 
L’aroma és un denominador comú en la globalitat del parc, donant plena importància a 
l’olfacte, i intentant que el visitant tingui plena consciència d’aquest i hi haurà l’àrea de 
plantes medicinals (plantes que poden ser útils pel tractament d’alguna afecció), l’àrea de 
plantes culinàries  i el circuit terapèutic (mitjançant els sentits s’experimentaran vivències 
relacionades amb les olors, els colors, el tacte de les plantes...). 
 
3. CONDICIONS DEL PARC DE LES OLORS 
 
Condicions de l’enjardinament: 
 

• l’enjardinament es farà amb diversitat de plantes aromàtiques, medicinals i 
culinàries, amb espècies diferents i que aportin biodiversitat a la zona. 

• No es plantarà cap espècie vegetal considerada planta invasora. I es consideren 
com a tals les espècies que integren el catàleg que apareixen indicades en l’Annex 
del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores, o normativa futura que substitueixi aquest Reial 
Decret. 

• No es plantarà plantes psicòtropes o espècies prohibides per alguna disposició 
normativa així com tampoc es dura a terme la plantació d’organismes modificats 
genèticament.  

• No es podrà instal·lar hivernacles, excepte prèvia autorització de l’Ajuntament. 
• No es podrà dur a terme cap classe d’obra ni d’instal·lació, excepte prèvia 



 

  
 

 

autorització de l’Ajuntament de Celrà. 
• No es poden aplicar productes químico-sintètics (fertilitzants, plaguicides) i cal 

limitar l'ús de qualsevol altre tipus de producte que pugui deixar un residu al medi 
ambient. A tal efecte, caldrà aplicar mesures de control biològic o mecànic. 
S’utilitzaran els productes més respectuosos amb el medi ambient, biodegradables, 
que no generin productes residuals, i en tot cas els que estiguin autoritzats per la 
legislació sectorial. 

• La tinença, allotjament i cria de qualsevol mena d’animal (inclosos els de 
companyia) i bestiar. En cas que l’usuari/a accedeixi al Parc acompanyat de gossos, 
aquests hauran d’anar lligats per no causar molèsties o perjudicis a persones o 
plantes, i no podran restar mai sols en l’espai en absència de l’usuari/a. Cal recollir-
ne els excrements i respectar la resta d’aspectes que contempla les ordenances 
municipals de l’Ajuntament de Celrà. Caldrà advertir d’aquests aspectes amb la 
senyalització pertinent. 

• No es podrà acumular o emmagatzemar qualsevol material o rebuig aliè a la funció 
del Parc,  així com el dipòsit d’objectes o estris que puguin alterar l’estètica del lloc.  

• No es pot abandonar o abocar residus, runes, deixalles i escombraries a tot el 
recinte. Els residus generats es dipositaran en els contenidors corresponents o la 
deixalleria. 

• No es pot modificar els elements perimetrals del Parc o sobrepassar-los, sense que 
es pugui extralimitar la seva activitat més enllà d’aquests límits. 

• No es pot fer foc. Les restes vegetals no es podran cremar i s’hauran de gestionar a 
través de l’autocompostatge, en el propi parc, i aquest sistema haurà d’estar 
prèviament autoritzat per l’Ajuntament. 

• No es pot pernoctar en el parc. 
• L’Ajuntament de Celrà permet a la Fundació Tirgi l’accés i utilització dels lavabos i 

del magatzem de la pallissa de la Torre Desvern. 
 
Condicions de caràcter social: 
 

• El personal que treballi en la conservació i manteniment del Parc seran persones 
amb risc d’exclusió social o discapacitat, excepte el personal d’atenció.  

• Els ingressos obtinguts com a resultat de la venda de productes i de les activitats 
que s’hi realitzin s’han de reinvertir en la seva totalitat en garantir una bona gestió 
del Parc i en fomentar l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social. 

• El Parc de les olors serà un espai social més del municipi, obert a tots els seus 
veïns/es que el vulguin visitar.  

 
4. OBLIGACIONS DE LA FUNDACIÓ  
 

• Destinar l’espai autoritzat a les finalitats que li siguin pròpies com a Parc de les 
olors  i a l’activitat per la qual ha estat autoritzat. 

• El Parc serà de lliure accés i gratuït, sense perjudici de la realització de tallers, que 
podran ser de pagament, dins de les pròpies finalitats de la fundació. 

•    La neteja de l’espai ocupat pel Parc, inclosa la neteja dels lavabos de la pallissa 
de la Torre Desvern i la reposició del paper WC. En cas d’incompliment del deure de 
neteja, l’Ajuntament de Celrà liquidarà a la Fundació l’import ocasionat per la 
neteja que hagi hagut d’ordenar l’Ajuntament. 

• Adoptarà, a càrrec seu, totes les mesures necessàries pel bon funcionament del 
Parc. 

• En el cas de produir-se desperfectes o danys, estan obligats a la seva reparació o 
substitució, fent-se càrrec de totes les depeses i fer-se responsable dels danys que 
pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels assistents als béns, les instal·lacions 
o a terceres persones. A tals efectes, han de disposar de la corresponent pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil vigent amb cobertura dels riscos derivats de 
la pròpia activitat del Parc. 
L’adjudicatari  també assumirà totes les responsabilitats que es puguin derivar, tant 
penalment com civilment, de l’execució de l’activitat, així com les que en matèria 



 

  
 

 

laboral puguin derivar-se de la contractació del personal afecte. 
Per tant, qualsevol dany, deteriorament o perjudici que es pogués causar pel 
desenvolupament d’activitats durant el període autoritzat, fins a la seva devolució 
serà responsabilitat imputable a la fundació, quedant aquesta obligada per sí o per 
representació, a la reparació, reposició o compensació dels béns perjudicats. 
L’Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat per la creació i gestió del 
Parc de les olors.  

• Es responsabilitzarà del compliment de la normativa sobre  recollida selectiva de 
residus. 

• La Fundació privada Tirgi, els seus treballadors/es i els usuaris potencials de l’espai 
objecte d’autorització no tindran cap relació de dependència amb l’Ajuntament de 
Celrà. 

• Complir amb les obligacions fiscals que estableix la normativa per les fundacions i 
amb la normativa de la seguretat social. 

• El titular de la autorització serà responsable de mantenir l’espai afectat, les 
instal·lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, 
seguretat i estètica. 

• La Fundació no podrà  traspassar o cedir a tercers aquesta autorització. 
• Haurà de respectar els horaris, normes i qualsevol altre indicació de l’autoritat 

municipal per la celebració de qualsevol activitat o esdeveniment que pugui afectar 
directament o indirectament la seva activitat. 

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

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

• La Fundació nomenarà una persona responsable del Parc de les olors, la qual 
actuarà com a interlocutora entre la Fundació i l’Ajuntament. 

• Posar en coneixement les anomalies o irregularitats que s’observin. 
• Vigilar que les normes es respectin i que existeixi un clima de cordialitat i respecte. 

En cas contrari, donar compte de les incidències que es produeixin a l’Ajuntament. 
• Realitzar activitats que no suposin perill ni per les persones que hi assisteixen ni pel 

propi espai municipal, així com destinar-lo als usos previstos durant el termini fixat. 
• Complir la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 

substàncies que poden generar dependència. 
• 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. 

• No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos. 
• La utilització de plafons informatius queda supeditada a l’aprovació i la ubicació 

posterior per part de l’Ajuntament. 
• Complir amb el planejament urbanístic i amb les restant normativa municipal. 
• La no observació dels requisits anteriors podrà ser objecte de denegació de futures 

autoritzacions d’utilització i/o d’altre tipus de sancions, en funció de la gravetat dels 
fets. 

 
5. DRETS DEL TITULAR DE LA AUTORITZACIÓ 
 

• Ocupar i utilitzar l’espai objecte de l’autorització durant el termini que s’indica en 
aquest document. 

• Contractar els treballadors que cregui oportú pel bon funcionament del Parc, els 
quals dependran exclusivament del Centre Especial de Treball de TIRGI, sense que 
entre aquest personal contractat i l'Ajuntament, existeixi cap relació laboral, 
administrativa o de qualsevol classe. 

• Sol·licitar la col·laboració i assistència de l’Ajuntament per resoldre els impediments 
o problemes que poguessin sorgir. 



 

  
 

 

 
6. FACULTATS DE L'AJUNTAMENT 
 
a) L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar la inspecció de l’espai ocupat i, en el supòsit 
d’excés d’ocupació o defraudació, s’adoptaran les mesures que es considerin convenients i 
que poden comportar el tancament del Parc. 
  
b) Establir les modificacions que aconselli l’interès públic. 
 
c) En el supòsit que es constati que la fundació incompleix les condicions de la utilització, 
els serveis municipals formularan el requeriment corresponent i, en defecte del seu 
compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen es procedirà al tancament del Parc. 
 
d) L’Ajuntament de Celrà es reserva el dret d’utilitzar l’espai previ avís, a la Fundació 
Privada Tirgi. 
 
7. FINANÇAMENT 
 
El cost del manteniment, i del tècnic/a especialista que assessori a nivell terapèutic i de 
qualsevol altra despesa que es derivi de la pròpia gestió del Parc de les olors anirà a càrrec 
de la Fundació. 
 
8. NATURALESA JURÍDICA 
 
La cessió d’espai i l’autorització de la utilització del domini públic tindrà la consideració de 
llicència d’ocupació temporal i originarà una situació de possessió precària, essencialment 
revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització, segons allò que determina 
l’article 218.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 57 i següents del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, amb les 
especificacions i particularitats que s’especifiquen en aquest document. 
  
Aquesta autorització no suposa la transmissió del domini, que continuarà sent propietat de 
l’Ajuntament de Celrà. 
 
I el règim jurídic aplicable estarà comprès pels següents textos legals: 
 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
• 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. 
• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 

dels ens locals. 
• Altres normes de dret administratiu. 

 
9. VIGÈNCIA I DURACIÓ 
 
Aquesta autorització tindrà efectes des del dia 22 de setembre de 2020, i durant el període 
de dos anys, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que seran automàtiques si cap de 
les dues parts s’oposa en el termini d’un mes previ a la finalització del període inicial o la 
pròrroga. S’estableix un màxim de dues pròrrogues de caràcter anual, pel que  el termini 
màxim de durada, incloses les pròrrogues, serà de quatre anys. 
 
La present autorització quedarà extingida si s’incompleix alguna de les obligacions 
establertes en aquest document.  
 
Finalitzada la vigència de l’autorització la Fundació haurà de retornar la part de la finca que 
és objecte d’aquesta autorització a l’Ajuntament. Les actuacions de conservació i de millora 
quedaran en benefici de la finca, sense que la Fundació tingui dret a indemnització. 



 

  
 

 

 
10. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Aquesta autorització s’extingirà per les causes previstes a l’article 100 de la Llei del 
patrimoni de les administracions públiques i concordants del Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
En concret, s’extingirà  pels motius següents: 
 

• Per extinció de la personalitat jurídica de la fundació 
• Per transcurs del termini de vigència 
• Per renúncia del titular 
• Per mutu acord 
• Per desafectació del domini públic sobre el que recau 
• Per revocació de la autorització  
• Per resolució judicial 
• Per incompliment de les condicions imposades en l’autorització. 

 
11. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat d’interpretar les clàusules d’aquest document 
administratiu i resoldre els dubtes que pogués generar el seu compliment. La jurisdicció 
competent per a entendre de litigis que poguessin plantejar les parts serà la contenciosa 
administrativa. 
 
 
I en aquests termes les parts formalitzen aquest document d’autorització, que es redacta 
per triplicat i amb un únic efecte. Un cop llegit en veu alta per mi, la secretària, cap de les 
parts formula observacions i, com a prova i testimoni de la seva conformitat, el firmen. I, 
com a secretària, dono fe del seu contingut. 
 
L’alcalde           Fundació Privada Tirgi 
Daniel Cornellà Detrell      ___________________ 

 
 La secretària 

 Meritxell Vargas Sardà 
 
9.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:25 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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