
 

  
 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 15/2021  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 21 de setembre de 2021 
Horari: de 18:00 hores a 18:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, havent-se convocat la Junta de Govern Local en primera convocatòria a les 
17:00h i en segona convocatòria a les 18:00h, no havent hagut el suficient quòrum a les 
17:00h la Junta de Govern Local es reuneixen quan són les 18:00 hores del dia 21 de 
setembre de 2021, 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 segona 
convocatòria, sota la Presidència del Senyor Alcalde President, i assistits per mi, la 
Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. David Planas Lladó, 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 assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí, el Sr. Albert Lopez Guàrdia 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 
7 de setembre de 2021 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7 de 
setembre de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
2.- Llicència urbanística per a la rehabilitació parcial del Mas Espolla de Celrà. 
(exp X2021000430) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 17 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.830, el Sr. (...), en 



 

  
 

 

representació de ACCES L’ANIMAL A L’ESQUENA, va sol·licitar llicència urbanística per a la 
rehabilitació parcial el Mas Espolla de Celrà. 
 
2. En data 23 de març de 2021, s’emet informe urbanístic sobre la proposta presentada i es 
trasllada a la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona del departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya perquè emeti informe. 
 
3. En data 24 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.012, la Comissió 
Territorial de Patrimoni de Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
sol·licita que l’informe tècnic es pronunciï sobre el compliment de la normativa urbanística i la 
valoració de la proposta. 
 
4. En data 25 de març de 2021, registre de sortida municipal núm. 757, es requereix a 
l’empresa ACCES L’ANIMAL A L’ESQUENA, documentació complementària. 
 
5. En data 26 de març de 2021, registre de sortida municipal núm. 774, es tramet informe 
sobre el compliment de la normativa urbanística a la Comissió Territorial de Patrimoni de 
Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. En data 17 de juny de 2021, registre d’entrada municipal núm. 4.165, la Comissió 
Territorial de Patrimoni de Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ens fa tramesa d’informe favorable no vinculant en el que fa esment d’una sèrie de 
recomanacions a tenir en compte en el projecte de rehabilitació parcial del Mas Espolla de 
Celrà. 
 
7. En data 2 de juliol de 2021, registre de sortida municipal núm. 1.837, es reitera la 
documentació requerida en data 25 de març de 2021, registre de sortida municipal núm. 757, 
amb l’advertiment que transcorreguts tres mesos sense que la documentació requerida 
s’aporti es produirà la caducitat del procediment, de conformitat amb l’article 68.1 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i s’adjunta l’informe de la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona per tal que 
s’ajusti el projecte a les recomanacions de la Comissió. 
 
8. En data 12 d’agost de 2021, registre d’entrada municipal núm. 5.504, el Sr. (...), en 
representació de ACCES L’ANIMAL A L’ESQUENA , presenta documentació complementària. 
 
9. En data 13 de setembre de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha 
emès informe la secretària el qual consta a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 

 Articles 187.2 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 

 Articles 48.3, 57 i 59.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  

 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. 

 Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 

 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. 

 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 323/2021, de data 30 de març. 

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

 



 

  
 

 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a l’empresa ACCES L’ANIMAL A L’ESQUENA amb NIF núm. G-17685264 
llicència municipal per a la rehabilitació parcial del Mas Espolla de Celrà, salvat el dret de 
propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres 
o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present 
llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del 
termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la 
sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l’inici de les obres: 
 
1. Caldrà presentar el projecte executiu visat. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 
1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
2. 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.  
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
4. 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.  
 
 
Condicions Particulars: 
 
1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 

existents a la vorera i al vial. 
2. 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.  
3. Caldrà considerar les recomanacions de l’informe de la Comissió Territorial de Patrimoni de 
Girona del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
- Reconsiderar la solució de reforç estructural, ateses les consideracions efectuades 

referents a mantenir la volta com a estructura horitzontal i a la idoneïtat dels 
materials proposats. 

- Condició arqueològica de realitzar sota control arqueològic tots els moviments de 
terres que es derivin de l’obra, tant de subsòl com del possible buidatge del reblert 
de les voltes del mas. 

- La intervenció haurà de preservar tots els elements constructius singulars i amb  
significació històrica que es conservin a l’interior del mas. 

- Reconsiderar la distribució del bany que implica la divisió d’una obertura existent en 
façana en dos espais diferents interiors. 

 
Condicions Generals: 
 
1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  



 

  
 

 

4. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de plujanes. 
5. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
6. Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació 
de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per 
a fins públics. 
7. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  
8. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
9. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.  
10. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
11. 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.  
12. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
13. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
14. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització.  
15. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació i amb el Pla 
especial de Protecció de Patrimoni de Celrà. 
16. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 
definitives en els espais públics.  
17. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
18. 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.  
19. 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: 134.566,73 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        
4.373,42 €  

Bonificació 95 % (OF 5, Art. 4.2.e)  -4.154,75 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:   540,67 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.- Establir que de conformitat amb el que disposa l’article 2.2 de la Ordenança número 11 
que regula la taxa per expedició de documentació administrativa, l’empresa ACCES L’ANIMAL 
A L’ESQUENA haurà d’abonar la taxa meritada i liquidada per l’emissió de l’informe de la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural per import de 109,20 euros. 



 

  
 

 

 
Setè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3.- Llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a 
l’Avinguda Palagret núm. 44 de Celrà. (Exp. X2021000901) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 2 de juliol de 2021, registre d’entrada municipal núm. 4.565, el Sr. (...), en 

representació de la Sra. (...), sol·licita llicència urbanística per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 44 de Celrà. 

 
2. En data 12 de juliol de 2021, registre de sortida municipal núm. 1.960, res requereix a la 
Sra. (...), documentació complementària. 
 
3. En data 23 de juliol de 2021, registre d’entrada municipal núm. 5.672, el Sr. (...), en 
representació de la Sra. (...), presenta documentació complementària. 
 
4. En data 6 de setembre de 2021, registre d’entrada municipal núm. 5.969, el Sr. (...), en 
representació de la Sra. (...), presenta sol·licitud de modificació de superfícies construïdes. 
 
1. En data 9 de setembre de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.  Ha 
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
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 urbanística per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 44 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: 



 

  
 

 

1. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
2. Projecte executiu visat. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
5. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 
6. 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.  
7. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
8. 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.  
9. Etiqueta energètica en fase d’obra acabada. 
 
Condicions Particulars: 
1. 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: 
1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
4. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
5. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud 
i llicència municipal.  
6. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
7. 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.  
8. La llicència inclou la construcció de les tanques.  
9. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.  
10. 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.  
11. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
12. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
13. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
14. 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.  
15. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Celrà. 
16. Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques: 
Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres que es podran 
fer amb material massís fins una cota màxima de 0,90 metres s’admeten pilars a l’espai dels 
comptadors de serveis i a les portes) per damunt de la vorera o del terreny i s'acabarà amb 
reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o vegetació d'arbust, i que visiblement tindran un mínim 
del 50% dels forats en vista frontal.  
Les portes, incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que aquestes. 
17. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  
18. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
19. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
20. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la llargada 
de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix tractament 
d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 



 

  
 

 

21. Les voreres de panot de la parcel·la, segons les zones, serà de panot de 30x30 cm, 
granallat gris ref. B 1023G de Paviments Julià o semblant i de 30x30 cm. graveta de riu gris. 
Es col·locaran sense rejuntar. 
22. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en 
els espais públics.  
23. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència 
de 1ª ocupació i alta cadastral.  
24. 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.  
25. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
26. Presentació de l’etiqueta energètica d’obra acabada. 
 
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: 199.522,27 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:    6.484,47 €  

Bonificació (10% etiqueta energètica nivell A) :  - 648,45 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL: 6.158,02 Euros 

 

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

 
4.- Concessió d'una subvenció  a favor de l'AMIPA Gínjols per a la contractació 
d'un espectacle infantil (Exp. X2021000938) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. L’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols organitza cada any, la festa de fi de curs per a 
infants i famílies. Enguany l’entitat inclou, dins les activitats per a celebrar el final de curs, la 
contractació d’un grup d’animació per a la realització d’un espectacle infantil que es va dur a 
terme el dia 30 de juny,  per a tota la mainada de l’escola. 
 

2. En data 6 de juliol de 2021, registre municipal d’entrada 4633, l’AMIPA Gínjols ha formalitzat 
la sol·licitud d’una subvenció per a sufragar part  la despesa derivada de la contractació del 
grup d’animació infantil “Els Atrapasomnis”, que va realitzar l’esmentat espectacle 
pressupostat en 300 euros. 
 

3. En data 16 de juliol de 2021, el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió de 
subvenció per import total de 250 euros a favor de l’AMIPA Gínjols amb la finalitat de 
contribuir en l’organització d’aquest tipus d’activitats que complementen l’activitat educativa 
de les escoles bressol i fomenten la cohesió de la comunitat educativa del centre. 
 



 

  
 

 

4. En data 3 de setembre de 2021, registre municipal d’entrada 5917, l’entitat s’ha anticipat a 
la resolució de la sol·licitud de la subvenció i ha presentat documentació justificativa de la 
despesa realitzada. 
 

5. La tècnica d’Educació ha emès un informe favorable relatiu a la justificació de la subvenció i, 
per tal d’agilitzar el procediment administratiu corresponent, es pot concedir i ordenar el 
pagament de la totalitat de la subvenció. 
 

6. Vist l’informe d’intervenció de data 31 d’agost de 2021.    
 

7. Ha emès informe la Secretària de la corporació el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 
i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer.  Atorgar una subvenció per import de 250 euros a favor de l’AMIPA de l’Escola Bressol 
Municipal Gínjols amb NIF G55021224, domicili al C/ Canigó, 5 de Celrà, i adreça electrònica a 
efectes de notificacions (...), a fi de sufragar part de la despesa derivada de la contractació d’un 
espectacle infantil, dins els actes de celebració de final de curs 2020-2021. 
 
Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer i ordenar el pagament a favor de l’AMIPA de l’Escola 
Bressol Municipal Gínjols amb NIF G55021224 de la quantitat 250€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 76 3234 48000 “Aportació AMIPA EB Gínjols” del pressupost de la corporació per 
a l’exercici 2021. 
 
Tercer. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és el 
següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’AMIPA 
GÍNJOLS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN ESPECTACLE INFANTIL DINS ELS ACTES 
DE FINAL DE CURS 2020-2021 
 
A Celrà a xx de setembre de 2021 
 
 
INTERVENEN 
 
D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant en nom i 
representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 21.1 b) de la 
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
D’una altra, la Sra. (...), com a presidenta de l’AMIPA Gínjols, amb CIF (...) i domicili al C/ 
Canigó, 5 de Celrà. 



 

  
 

 

 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 
 
EXPOSEN 
 
1. L’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols organitza cada any, la festa de fi de 
curs per a infants i famílies. Enguany l’entitat inclou, dins les activitats per a celebrar el 
final de curs, la contractació d’un grup d’animació per a la realització d’un espectacle 
infantil que es va dur a terme el dia 30 de juny per a tota la mainada de l’escola. 
 
2. En data 6 de juliol de 2021, registre municipal d’entrada 4633, l’AMIPA Gínjols ha 
formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per a sufragar part  la despesa derivada de la 
contractació del grup d’animació infantil “Els Atrapasomnis”, que va realitzar l’esmentat 
espectacle pressupostat en 300 euros. 
 
3. El regidor d’educació ha emès una proposta de concessió d’un import de 250 euros 
a favor de l’AMIPA Gínjols  amb la finalitat de contribuir a l’organització de l’activitat. 
 
4. En data 3 de setembre de 2021, registre municipal d’entrada 5917, l’entitat s’ha 
anticipat a la resolució de la sol·licitud de subvenció i ha presentat documentació 
justificativa de la despesa realitzada. 
 
5. La tècnica d’Educació ha emès un informe favorable relatiu a la justificació de la 
subvenció. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest conveni 
regulador de la subvenció en base als següents 
 
 

PACTES 
 
1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de 
Celrà i l’AMIPA Gínjols per tal de finançar part de la despesa derivada de la contractació 
del grup d’animació infantil “Els Atrapasomnis”, que en data 30 de juny de 2021 va 
realitzar un espectacle per a tota la mainada de l’escola Bressol Municipal Gínjols de 
Celrà,  com a acte de final de curs 20-21. 
 
 
2. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
 
L’Ajuntament de Celrà concedeix una subvenció a favor de  l’AMIPA Gínjols amb un import 
de 250 euros. 
 
Amb  la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà a fer 
efectiu el pagament de la totalitat de l’import concedit,  segons acord de concessió. 
 
 
3. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
 
Amb la documentació aportada per l’entitat, la subvenció es considera correctament 
justificada. 
 
Durant un període de cinc anys, l’entitat beneficiària mantindrà arxivats i a disposició de 
l’Ajuntament de Celrà, tots els documents originals inclosos en la justificació de les 



 

  
 

 

despeses i dels ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta 
subvenció. 
 
 
4. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 
 
1. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es concedeix.  
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitza a la 

Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en relació a la subvenció concedida. 

3. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
 
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i en 

aquest conveni. 
2. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 

precedents acords. 
 
5. Protecció de dades 
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol altra 
normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  
 
6. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
1. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es concedeix. 
2. Mutu acord de les parts. 
3. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa aplicable. 
 
7. Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 
8. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  
En prova de conformitat, les parts firmen electrònicament el present conveni en la data 
que figura a l’encapçalament. 

 



 

  
 

 

Quart. 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. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord als interessats/des, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
5.- 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 tres assumptes no compresos 
dins de l’ordre del dia i que corresponen a: 
 
5.1.- Llicència urbanística per a construcció d’un edifici plurifamiliar de 3 habitatges, 1 
local comercial i 6 places d’aparcament. (ex X2020_1045) 
5.2.- Adjudicació contracte de manteniment i neteja de teulats i canals de diferents 
edificis municipals. (exp 1151_2021) 
5.3.- Adjudicació contracte menor de serveis reforç urgent neteja viaria tardor 2021. 
(exp 1166_2021) 
 
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.1.- Llicència urbanística per a construcció d’un edifici plurifamiliar de 3 
habitatges, 1 local comercial i 6 places d’aparcament. (ex X2020_1045) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 8 de novembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 6.348, el Sr. (...), 

sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 1 
local comercial i 4 places d’aparcament situat al carrer Parets número 2 de Celrà. 

 
2. En data 9 de desembre de 2021, registre de sortida municipal núm. 2.992, es requereix al 

Sr. (...) documentació complementària i es suspèn la tramitació fins a la regularització dels 
volums disconformes de la parcel·la o bé la segregació de les finques. 

 
3. En data 26 de febrer de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.236, el Sr. (...), en 

representació del Sr. (...), presenta sol·licitud de segregació de les finques. 
 

4. En data 16 de març de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local, s’atorga llicència 
de parcel·lació urbanística de les finques. En resulten dues finques: finca 1 de 257,23 m2 
amb façana al carrer Parets i a la carretera de Juià i finca 2 de 506,27 m2 amb façana a la 
carretera de Juià (expedient X2020_341).  

 
5. En data 6 d’abril de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local, s’atorga llicència 

d’enderroc de l’edifici existent situat al carrer Parets número 2 (expedient X2020_954). 
 

6. En data 16 de juliol de 2021, registre d’entrada municipal núm. 4.856, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), presenta documentació complementària. En la documentació 
presentada es varia d’un edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 1 local comercial i 4 places 
d’aparcament a un edifici plurifamiliar de 3 habitatges, 1 local comercial i 6 places 
d’aparcament. 

 
7. En data 30 de juliol de 2021, registre de sortida municipal núm. 2.130, es requereix al Sr. 



 

  
 

 

(...) esmenes a la documentació presentada. 
 

8. En data 6 d’agost de 2021, registre d’entrada municipal núm. 5.420, el Sr. (...), en 
representació del Sr. (...), presenta documentació requerida. 

 
9. En data 16 de setembre de 2021, registre d’entrada municipal núm. 6.268, el Sr. (...), en 

representació del Sr. (...), presenta la pre-sol·licitud per la tramitació de servidumbres 
aeronàuticas a l’Agencia Estatal de Seguridad Aerea del Ministerio de Transportes, movilidad 
y agenda urbana. 

 
10. En data 16 de setembre de 2021, l’enginyer municipal informa favorable sobre l’aparcament 

soterrani proposat amb una sèrie de consideracions. 
 

11. En data 17 de setembre de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha 
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
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 
edifici plurifamiliar de 3 habitatges, 1 local comercial i 6 places d’aparcament al carrer Parets 
núm. 2 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: 
 
1. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
2. Text Refós del Projecte executiu visat. 
3. Aportar nota simple registral de les finques que s’han segregat. 
4. Aportar informe de servidumbres aeronàuticas a l’Agencia Estatal de Seguridad Aerea del 
Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana. 
5. Establir una fiança d’import 3.183,00 euros en concepte de correcte reposició de béns 
públics, voreres de carrer. Dita fiança podrà fer-se en efectiu en el compte d’aquest 



 

  
 

 

Ajuntament nº (...) de CAIXABANK, fent constar el número d’expedient (x2020_1045) o 
mitjançant aval que s’haurà de presentar i dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Celrà.  
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 
1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 

de 1ª ocupació. 
2. 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.  
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
4. 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.  
5. Etiqueta energètica en fase d’obra acabada. 
6. Projecte de legalització de l’aparcament. 
 
Condicions Particulars: 
 

1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 

2. 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.  

3. Caldrà acomplir amb els condicionants següents en el sistema mecànic de ventilació i 
extracció de fums de l’aparcament: 

- El sistema ha de ser capaç d’extreure un cabal d’aire de 150l/s per plaça amb 
una aportació màxima de 120l/s per plaça i ha d’activar-se automàticament 
mitjançant una instal·lació de detecció.  

- Els ventiladors, inclosos els d’impulsió per vèncer pèrdues de càrrega i/o 
regular el flux, han de tenir una classificació de F300-60.  

- Els conductes que transcorrin per un sol sector d’incendi han de tenir una 
classificació de E300-60. Els que travessin elements separadors de sectors 
d’incendi han de tenir una classificació de EI60. S’ha fet un predimensionat de 
la ventilació i extracció de fums de l’aparcament que es dimensionarà i 
justificarà al projecte executiu parcial d’instal·lacions. 

 
Condicions Generals: 
 

1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 

sense prèvia autorització.  
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
4. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes. 
5. Els locals tindran un desguàs residual amb arqueta registrable i ventilació de fums. 
6. Les persianes de locals i garatges de planta baixa seran de mallat. 
7. Si en els locals es vol col·locar rètols o senyals publicitaris del mateix local, taules i 

cadires, tendals, para-sols, tarimes i altres, caldrà sol·licitar-los i complir amb la 
normativa vigent. 

8. Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 
façanes de l'edifici.  

9. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
10. Durant la construcció de l’edificació es protegirà els vianants a tota l’amplada de la 

vorera col·locant un pont si es estreta o una bastida protegida si queda pas per els 
vianants.  

11. Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 
d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que 
l'Ajuntament determini per a fins públics. 



 

  
 

 

12. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  

13. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  

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

15. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

16. 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.  

17. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
18. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
19. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització.  
20. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
21. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 

llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el 
mateix tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 

22. Les voreres de panot de la parcel·la, segons les zones, serà de panot de 30x30 cm, 
granallat gris ref. B 1023G de Paviments Julià o semblant i de 30x30 cm. graveta de riu 
gris. Es col·locaran sense rejuntar. 

23. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 
en els espais públics.  

24. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  

25. 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.  

26. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
27. Presentació de l’etiqueta energètica d’obra acabada. 

 
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: 686.312,73 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:  22.305,16 €  

Bonificació (10% etiqueta energètica nivell A) :  - 2.230,52 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL: 20.396,64 Euros 

 

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

 
 



 

  
 

 

5.2.- Adjudicació contracte de manteniment i neteja de teulats i canals de 
diferents edificis municipals. (exp 1151_2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 15 de setembre de 2021 el tècnic de  l’àrea ha emès informe justificant el servei a 
contractar i que és la neteja dels teulats i canals de diferents edificis municipals per que estiguin 
en bones condicions per evitar els problemes derivats de les pluges i caiguda de fulles pròpies de 
la tardor. Aquest manteniment es farà als següents edificis: Ajuntament, Casa Vermella, 
Biblioteca, Centre Cívic, Casa Hiniasa, Can Ponac,  Monges, EMDC, Torre Desvern, Nau Ter, Sol 
Jove, Can Cors i Bar Plaça, Porxo Piscines, Camp de Futbol, Vestidors Tennis i Pavelló Piscines i 
justificant-se la raó per que no es fa consulta a tres empreses, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 25.1.c) i 26.1.c) de les bases d’execució del pressupost municipal.  
 
2. Es van convidar  l’empresa PERE MARTIN GARCIA que ha presentat la següent oferta 
econòmica: 6.805,00 € (IVA exclòs), 8.234,05 € (IVA inclòs).  
 
3. En data 16 de setembre de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa PERE MARTIN GARCIA 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 323/2021, 
de data 30 de març, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de Girona en data 14 
d’abril de 2021. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa PERE MARTIN GARCIA, amb NIF (...) i domicili a efectes 
de notificació (...) el contracte menor de serveis  per a  manteniment i  neteja dels teulats i 
canals de diferents edificis municipals, per un import de 6.805,00 euros, IVA exclòs (8.234,05 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària i per vinculació 
jurídica , del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la 
Intervenció municipal: 
 



 

  
 

 

 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació de la 
factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la forma 
prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, fent 
especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de 
l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb 
l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del Cap de Manteniment, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta resolució 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
5.3.- Adjudicació contracte menor de serveis reforç urgent neteja viaria tardor 
2021. (exp 1166_2021) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de  l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que és d’un 

reforç de neteja viària atès la necessitat de mantenir el nivell de neteja amb motiu de la 
caiguda de les fulles en època de tardor així com realitzar el buidat de sediments a les 
arquetes de recollida d’aigües plujanes a tots els carrers del municipi i la retirada de terres 
i sediments acumulats als carrers del polígon industrial, com a conseqüència de temporals  
aiguats dels últims temps i justificant-se la raó per que no es fa consulta a tres empreses, 
de conformitat amb el que estableixen els articles 25.1.c) i 26.1.c) de les bases d’execució 
del pressupost municipal.  
 

2. Es van convidar  l’empresa QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL que ha presentat la 
següent oferta econòmica: 9.240,00 € (IVA exclòs), 11.180,40 € (IVA inclòs).  
 
3. En data 21 de setembre de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL i motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació 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 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 
323/2021, de data 30 de març, que va ser publicat al butlletí Oficial de la Província de 
Girona en data 14 d’abril de 2021. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL, amb NIF B-
55268916 i domicili a efectes de notificació al C/ Eugeni d’Ors, 8 -17480 Roses-, el 
contracte menor de serveis  per a realitzar reforç urgent de neteja viària durant la tardor 
de 2021, per un import de 9.240,00 euros, IVA exclòs (11.180,40  euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Durada del contracte: 
Data d’inici d’execució : 22/09/2021 
Data de fi d’execució : 13/01/2022 
Durada: 77 dies laborables 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1630.22700 “Neteja viària” (per vinculació jurídica), del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del Cap de Manteniment, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 



 

  
 

 

Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
 
6.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau.  
 
 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
18:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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