
 

  
 

 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número:6  
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 5 d’abril de 2022 
Horari: de 18.00 hores a 18.33 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 18.00 hores del dia 5 d’abril de 2022 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 segona convocatòria, sota la Presidència de l’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 JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE MARÇ DE 
2022. 
 

Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 15 de març de 
2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per unanimitat. 

 
2. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AL 
CARRER BALMES NÚMERO 8-10 DE CELRÀ (expedient x2021001252). 

1.- En data 7 d’octubre de 2021, registre d’entrada E2021006836, la Sra. ……….., en 
representació del Sr. …………, presenta sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Balmes número 8-10. 

2.- En data 13 d’octubre de 2021, registre de sortida S2021002708, es requereix al Sr. 
………….. documentació complementària. 



 

  
 

 

 

3.- En data 18 de febrer de 2022, registre d’entrada E2022001090, la Sra. ………….. en 
representació del Sr. ……………, presenta documentació. 

4.- En data 28 de febrer de 2022, registre de sortida S2021000512, es requereix al Sr. 
……………. que falta aportar documentació complementària. 

5.- En data 16 de març de 2022, registre d’entrada E2022001792, la Sra. ………….., en 
representació del Sr. ……………., presenta documentació. 

6.- En data 25 de març de 2022, 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. 
 

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

ACORD 

Primer.- Concedir al Sr. …………. amb DNI núm. ***9871** llicència urbanística per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a al Balmes núm. 8-10 de Celrà (ref. cadastral 
núm. ………….. - ……………), 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 i certificat del tècnic redactor en el que aquest 
certifiqui que no han estat introduïdes modificacions respecte al projecte 
bàsic objecte de la llicència. 

 

 



 

  
 

 

 

Documentació a presentar a l'acabar les obres: 

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. 
 
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 i amb el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà. 
16. Caldrà complir amb l’article 46 de Tanques del Pla Especial del Nucli Antic de 

Celrà: 
1. Les tanques de pedra existents i grafiades en els plànols d’ordenació 

s’hauran de conservar. Si per una reestructuració, caiguda o estat ruïnós, 
es fa necessari la seva reconstrucció, es realitzarà amb les mateixes 
característiques d’acabat i alçada que l’actual. Les tanques noves podran 
tenir una alçada màxima de 1.80 m que es podran fer en material massís 
fins a una cota màxima de 0.90m per damunt de la vorera i es podrà 
acabar en reixes (una opacitat màxima del 50% en vista frontal) , tela 
metàl·lica o vegetació arbustiva. 

2. En el cas que s’hagin d’efectuar obertures en aquestes tanques, seran de 



 

  
 

 

 

les dimensions mínimes i imprescindibles, i s’haurà de justificar la seva 
necessitat. 

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. En el cas d’haver d’obrir rases a la via pública, caldrà sol·licitar una llicència a 

part. 
21. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 

definitives en els espais públics.  
22. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
23. 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.  

24. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
25. 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: 117.020,63 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     3.803,17 €  

Bonificació (10% etiqueta energètica nivell A) :  -   380,32 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL: 3.744,85 Euros 

 

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

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

 
3. ATORGAMENT LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA FINCA CARRETERA DE 
JUIÀ NÚMERO 19-21 DE CELRÀ (expedient x2022000259). 
 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. En data 8 de febrer 2022, registre d’entrada E2022000827, el Sr. ..............., en 
representació de la Sra. ............., sol·licita la llicència de divisió horitzontal de la finca 
situada a la Carretera de Juià número 19-21 de Celrà. 
 
Prèviament, en data 25 de febrer de 2003 (expedient 10/2003) es va atorgar a la Sra. 
............ llicència de parcel·lació urbanística de la finca situada a la Carretera de Juià 19-21 
respecte a la resta de la finca situada a la Carretera de Juià 23, 25, 27 i 29. 

 



 

  
 

 

 

2. En data 18 de febrer de 2022, registre de sortida S2022000413, es requereix a la 
Sra. ............  documentació complementària. 
 
3. En data 14 de març de 2022, registre d’entrada E2022001673, el Sr. ..........., en 
representació de la Sra. .........., presenta documentació complementària. 
 
4. En data 21 de març de 2022, registre de sortida S2022000748, es requereix a la 
Sra. .......... que continua faltant documentació. 
 
5. En data 25 de març de 2022, registre d’entrada E2022002009, el Sr. ............, en 
representació de la Sra. ........, presenta documentació complementària  i sol·licitant la 
parcel·lació urbanística de la finca. 
  
6. En data 25 de març de 2022, emet informe favorable l’arquitecta municipal, el qual 
es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“ (...) 

A. PARCEL·LA 

La finca objecte de la divisió horitzontal està situada a l’oest del nucli urbà de Celrà 
i es correspon amb la parcel·la cadastral .............. 

Segons cadastre la parcel·la fa 921 m2. Segons registre de la propietat la parcel·la 
fa 998 m2. Segons el projecte la parcel·la fa 915,07 m2. 

S’aporta còpia de la nota simple registral de la finca. La finca es correspon amb la 
finca registral 1893, tomo 2733, llibre 102, foli 21, inscrita al Registre de la 
Propietat número 3 de Girona. 

Actualment hi ha edificat un edifici de planta baixa i planta pis. 

B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 

• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre de 
1998. 
• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 27 de juliol de 2006. 
• Modificació número 11 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 15 de juliol de 2009. 
 

C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Classificació del sòl: Sòl urbà 

Qualificació del sòl: Zona 2c – Zona d’eixample urbà Subzona C 

Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 

Art. 82 - Zona d'eixample urbà (clau 2):  

En funció de les característiques dels edificis s’estableixen quatre subzones : 
                                             . Eixample urbà Subzona A, clau 2a 
                                             . Eixample urbà Subzona B, clau 2b 
                                             . Eixample urbà Subzona C, clau 2c 
                                             . Eixample urbà Subzona D, clau 2d 
Front mínim de parcel·la: 8 m o l’existent abans de 1978. 



 

  
 

 

 

Parcel·la mínima: 150 m2 o l’existent abans de 1978. 
Profunditat mínima de parcel·la: 15 m o l’existent abans de 1978. 
Ordenació : alineada al vial. 
Fondària edificable planta pis: 12 m – la grafiada als plànols en totes les subzones. 
Fondària planta baixa: la grafiada als plànols en les subzones A, B i C. 
Fondària màxima planta baixa-habitatge: 14 m. 
Fondària planta baixa a la Subzona D, el 100% de la parcel·la amb un màxim de 25 
m sempre que l'ús no sigui el d'habitatge. 
Planta baixa: d'acord amb l'art. 41. 
Alçada reguladora:  Edificació de PB+3PP=12,30 m 
    Edificació de PB+2PP=9,50 m  
    Edificació de PB+1PP=6,30 m 
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora: d'acord amb l'art. 42 i 43. 
Accés a l'edifici: un per parcel·la. 
Nombre màxim de plantes: les grafiades als plànols 
• Alçada lliure 
• soterrani >= 2,20 m 
• planta baixa >= 2,50 m resid. 
   >= 3,00 m resta 
6. planta pis  >= 2,50 m 
Entresolat de planta baixa : Art. 35 
Sotacoberta habitable: Art.32 
Pendent màxim de la coberta: 30 % 
Elements sortints: no s'admeten. 
Tractament de la façana: lliure 
Porxos: s'admeten 
Composició de la façana: lliure 
Material i color de la façana: lliure 
Material i color de la coberta: teula 
Fusteries: lliure 
Aparcament: un per habitatge 
Tanques: Art. 40.3 
Tractament mitgeres: Art. 40.2 
Es prohibeix cobrir i/o tancat total o parcialment les terrasses posteriors de les 
plantes primeres, sobre les plantes baixes destinades a habitatges que esgotin la 
fondària edificable màxima de 14 m. 
 
La mitjana mínima dels habitatges d’edificacions plurifamiliars ha d’ésser de 75 m2 
construïts. Un 40% d’aquests habitatges ha de tenir una superfície mínima de 90 
m2 construïts. S’exclou del còmput dels m2 construïts les terrasses, escales i espais 
comuns. 
 
Usos admesos planta soterrani  aparcament 
magatzem 
                                  serveis tècnics de l’edifici 
Usos admesos en planta baixa  habitatge 
hoteler 
comercial 
oficines 
magatzems 
tallers  

recreatiu 
bar - restaurant 
esportiu 
sanitari 
soci-cultural 
docent 



 

  
 

 

 

aparcament fins 50% sup. 
      taller artesanal fins 20 cv. 
Usos admesos en plantes pis  habitatge 
hoteler 
comercial 
bar - restaurant 
sanitari 
docent 
soci-cultural 
magatzem 
recreatiu 
 

Per tal d’afavorir l’activitat comercial en el municipi de  Celrà, concretament, a les 
zones que tot seguit s’indiquen: 

Les illes compreses entre la carretera de Juià (tram Ateneu-Escola Aulet) i Avinguda 
Josep Pla. 

La carretera de Palamós vorera nord (tram del Carrer del tren Petit fins al carrer 
Aumet) i la carretera de Palamós vorera sud entre els números 22 i 158 (Carrer 
Aumet). 

El 50% de la façana i el 50% de la superfície en planta baixa, com a mínim, ha 
d’estar destinada als usos següents : comercial, hoteler, oficines, sociocultural, 
recreatiu, bar-restaurant, sanitari o docent. 

Les edificacions existents en la subzona “2c” que presentin un nombre de plantes 
superiors als que aquesta normativa estableix per a les edificacions de nova planta, 
i que fixa en planta baixa i una planta pis, podran conservar la segona planta i 
procedir a la seva rehabilitació, sempre que no es procedeixi a la substitució de 
l’edificació existent per una de nova. 

D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 

Segons la documentació aportada corresponent al projecte de segregació signat per 
l’arquitecte tècnic Carles Pascual Sala la parcel·lació urbanística és la següent: 

La finca 1893 presentada amb la nota simple es correspon amb la que segons 
plànol es pretén fer la parcel·lació urbanística. 

D’acord amb l’article 25.1 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s’ha de sotmetre a la 
fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o 
successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient 
d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat 
definitivament. 

D’acord amb l’article 25.1 del decret 64/2014, quan una divisió o operació a què fa 
referència l’article 25 constitueix parcel·lació urbanística, l’administració municipal 
competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de subjectar al règim d’atorgament de 
llicències urbanístiques, llevat que aquesta parcel·lació es pretengui dur a terme en 
un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el qual la parcel·lació urbanística s’ha de 
subjectar a l’aprovació del projecte de reparcel·lació corresponent de conformitat 
amb les determinacions del planejament urbanístic que detalli Portal Jurídic de 
Catalunya 21 l’ordenació del sòl. 

 



 

  
 

 

 

Segons la documentació de la qual es disposa, la finca objecte de la parcel·lació 
urbanística és la següent: 

Finca inicial:  

- Finca 1893: finca existent es troba en clau 2c – eixample urbà subzona C. 
“URBANA: Terreno de superfície novecientos novena y ocho metros cuadrados, en 
parte del cual consta una casa de planta baja y un piso, situado en la carreta de 
Juià, números diecinueve y ventiuno del termino de Celrà. Lindante: al Norte, 
fondo, con la línia férrea de Madrid, Zaragoza y Alicante; sur, frente, con la 
Carretera de Juià; este, izquierda, finca de Clara Soler Gimbernat; y oeste, 
derecha, con Torrente de Planas. 

Es correspon amb part de la parcel·la cadastral ................... 

El projecte proposa la parcel·lació de la finca inicial corresponent a la finca registral 
1893 en dues finques resultants: 

Les finques resultants són: 

Finca 1. “URBANA. SOLAR amb front a la Carretera de Juià número 19 de 
superfície sis-cents quaranta-nou metres amb noranta-sis decímetres quadrats 
(649,96 m²) en el que hi ha construïda un habitatge unifamiliar que es compon de 
planta baixa, destinada a habitatge; a nivell d’aquesta planta hi ha un annex 
separat de l’edificació principal i un molí i planta primera, destinada a habitatge 
amb una terrassa.  

Ocupa una superfície construïda en planta baixa de cent cinquanta-set metres amb 
cinquanta-dos decímetres quadrats (157,52 m²) dels quals cent vint-i-quatre 
metres amb trenta decímetres quadrats (124,30 m²) corresponen a l’habitatge i 
trenta-tres metres amb vint-i-dos decímetres quadrats (33,22 m²) a l’annex, i en 
planta primera de cent tretze metres amb set decímetres quadrats (113,07 m²) 
dels quals cent vuit metres amb divuit decímetres quadrats (108,18 m²) 
corresponen a l’habitatge i quatre metres amb vuitanta-nou decímetres quadrats 
(4,89 m²) a la terrassa, amb una superfície útil total de cent vuitanta-cinc metres 
amb divuit decímetres quadrats (185,18 m²). La part del solar no ocupada per 
l’edificació es destina a pati o jardí.  

Limita, agafant com a front el seu accés: pel front, amb Carretera de Juià número 
19, per on s’hi accedeix; al fons, amb via fèrria; a l’esquerra, amb Torrent Planas i 
a la dreta, amb Carretera de Juià número 21”. 

Finca 2. “URBANA. SOLAR amb front a la Carretera de Juià número 21 de 
superfície tres-cents quaranta-vuit metres amb noranta-nou decímetres quadrats 
(348,99 m²) en el que hi ha construïda un habitatge unifamiliar que es compon de 
planta baixa, destinada a habitatge amb un porxo i garatge i planta primera, 
destinada a habitatge.  

Ocupa una superfície construïda en planta baixa de cent quaranta-quatre metres 
amb vint-i-sis decímetres quadrats (144,26 m²) dels quals seixanta-tres metres 
amb setanta-cinc decímetres quadrats (63,75 m²) corresponen a l’habitatge; 
quaranta-sis metres amb quaranta-nou decímetres quadrats (46,49 m²) al garatge 
i trenta-quatre metres amb dos decímetres quadrats (34,02 m²) al porxo  i en 
planta primera de cent quinze metres amb tretze decímetres quadrats (115,13 m²)  
corresponents a l’habitatge, amb una superfície útil total de cent quaranta-tres 
metres amb cinquanta decímetres quadrats (143,50 m²). La part del solar no 
ocupada per l’edificació es destina a pati o jardí.  



 

  
 

 

 

Limita, agafant com a front el seu accés: pel front, amb Carretera de Juià número 
21, per on s’hi accedeix; al fons, amb via fèrria; a l’esquerra, amb carretera de Juià 
número 19 i a la dreta amb Miguel Paez Vega (carrer Juia 23, referència cadastral 
.................)”. 

Es tracta d’una parcel·lació urbanística. 

E. CONCLUSIONS 

S’informa favorable sobre la parcel·lació urbanística de la finca 1893 corresponent 
a l’habitatge situat a la Carretera de Juià número 19-21 de Celrà, en dues finques 
resultants. 

És el que s’informa pels efectes oportuns. “ 

FONAMENTS DE DRET 
 

1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 

2.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

3.- 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 

 
ACORDS 

 
Primer.- Atorgar a la Sra. ............. amb DNI núm. ***5706** llicència de parcel·lació de 
la finca registral 1893, en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord, de 
conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament, i que respon a la descripció 
següent: 

 
Finca 1. “URBANA. SOLAR amb front a la Carretera de Juià número 19 de 
superfície sis-cents quaranta-nou metres amb noranta-sis decímetres quadrats 
(649,96 m²) en el que hi ha construïda un habitatge unifamiliar que es compon de 
planta baixa, destinada a habitatge; a nivell d’aquesta planta hi ha un annex 
separat de l’edificació principal i un molí i planta primera, destinada a habitatge 
amb una terrassa.  

Ocupa una superfície construïda en planta baixa de cent cinquanta-set metres amb 
cinquanta-dos decímetres quadrats (157,52 m²) dels quals cent vint-i-quatre 
metres amb trenta decímetres quadrats (124,30 m²) corresponen a l’habitatge i 
trenta-tres metres amb vint-i-dos decímetres quadrats (33,22 m²) a l’annex, i en 
planta primera de cent tretze metres amb set decímetres quadrats (113,07 m²) 
dels quals cent vuit metres amb divuit decímetres quadrats (108,18 m²) 
corresponen a l’habitatge i quatre metres amb vuitanta-nou decímetres quadrats 
(4,89 m²) a la terrassa, amb una superfície útil total de cent vuitanta-cinc metres 
amb divuit decímetres quadrats (185,18 m²). La part del solar no ocupada per 
l’edificació es destina a pati o jardí.  

Limita, agafant com a front el seu accés: pel front, amb Carretera de Juià número 
19, per on s’hi accedeix; al fons, amb via fèrria; a l’esquerra, amb Torrent Planas i 
a la dreta, amb Carretera de Juià número 21”. 



 

  
 

 

 

Finca 2. “URBANA. SOLAR amb front a la Carretera de Juià número 21 de 
superfície tres-cents quaranta-vuit metres amb noranta-nou decímetres quadrats 
(348,99 m²) en el que hi ha construïda un habitatge unifamiliar que es compon de 
planta baixa, destinada a habitatge amb un porxo i garatge i planta primera, 
destinada a habitatge.  

Ocupa una superfície construïda en planta baixa de cent quaranta-quatre metres 
amb vint-i-sis decímetres quadrats (144,26 m²) dels quals seixanta-tres metres 
amb setanta-cinc decímetres quadrats (63,75 m²) corresponen a l’habitatge; 
quaranta-sis metres amb quaranta-nou decímetres quadrats (46,49 m²) al garatge 
i trenta-quatre metres amb dos decímetres quadrats (34,02 m²) al porxo  i en 
planta primera de cent quinze metres amb tretze decímetres quadrats (115,13 m²)  
corresponents a l’habitatge, amb una superfície útil total de cent quaranta-tres 
metres amb cinquanta decímetres quadrats (143,50 m²). La part del solar no 
ocupada per l’edificació es destina a pati o jardí.  

Limita, agafant com a front el seu accés: pel front, amb Carretera de Juià número 
21, per on s’hi accedeix; al fons, amb via fèrria; a l’esquerra, amb carretera de Juià 
número 19 i a la dreta amb Miguel Paez Vega (carrer Juia 23, referència cadastral 
.................)”. 

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

ANNEX:



 

  
 

 

 

 



 

  
 

 

 

4. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE 
A L'AVINGUDA PALAGRET NÚMERO 18 DE CELRÀ (expedient x2022000294). 

1.- En data 14 de febrer de 2022, registre d’entrada E2022000963, el Sr. .........., sol·licita 
llicència d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret 
número 18 de Celrà. 

2. En data 28 de febrer de 2022, registre de sortida S2022000503, es requereix al Sr. 
........... documentació complementària. 

3. En data 18 de març de 2022, registre d’entrada E2022001884, el Sr. ............, en 
representació del Sr. ............., presenta documentació complementària. 

4.-En data 24 de març de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès 
informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

FONAMENTS DE DRETS 

6. 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 
7. 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. 
8. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques. 
9. 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. 
10. 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. 
 

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

ACORD 

Primer.- Concedir al Sr. …………….. amb DNI núm. ***4839** llicència urbanística pera la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 18 de Celrà (ref. 
cadastral núm. …………), 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: 

7. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
8. Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que 

no han estat introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la 
llicència. 

 



 

  
 

 

 

Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
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. 
 
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: 
17. 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.  

18. Les portes, incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que 
aquestes. 

19. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà 
sol·licitar la corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  

20. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
21. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 



 

  
 

 

 

municipals.  
22. 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. 

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: 293.780,74 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     9.547,87 €  

Bonificació (10% etiqueta energètica nivell A) :  -   954,79 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL: 8.915,08 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. ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PER A L’IMPULS DE L’OCUPACIÓ JUVENIL AL 
GIRONÈS A TRAVÉS DEL PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL (expedient 
x2020000097). 

 

Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 
2022 doncs la seva tramitació i aprovació correspon a la Comissió Informativa Directorial, 
celebrada també aquest mateix dia. 

 

 

 



 

  
 

 

 

6. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DELS ESPAIS PÚBLICS DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ (expedient x2020000936). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 16 de març de 2021, es va adjudicar el 
contracte del servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals i dels 
espais públics de l’Ajuntament de Celrà a favor de l’empresa Instal·lacions Celrà, S.L. 

• El contracte es va formalitzar el dia 29 de març de 2021. 
• La durada del contracte es va fixar en 1 any des del dia 15 d’abril de 2021. El 

contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa per un any. 
• L’import anual del contracte és de 21.100,00 euros, IVA exclòs. 

 

2. Instal·lacions Celrà, S.L. ha sol·licitat la pròrroga del contracte per un any.  

3. El cap de l’àrea de serveis municipals ha emès informe favorable a la pròrroga del 
contracte, el qual consta a l’expedient. 

4. La secretària de la corporació ha emès informe relatiu a la pròrroga. 

5. Consta a l’expedient fiscalització econòmica de la pròrroga per part d’intervenció.  

FONAMENTS DE DRET 

La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte és 
d’un any, a comptar des del dia 15 d’abril de 2021. El contracte pot ser prorrogable per un 
any més per acord exprés de conformitat amb el que disposa el plec de clàusules.” 

Pronunciant-se en el mateix sentit la clàusula 5 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte administratiu. 

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 publicada al BOP de Girona de 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. Aprovar l’única pròrroga per un any del contracte del servei de manteniment de 
les instal·lacions dels edificis municipals i dels espais públics de l’Ajuntament de Celrà, des 
del 15 d’abril de 2022 fins al 14 d’abril de 2023, de conformitat amb el contracte 
formalitzat amb Instal·lacions Celrà, S.L.  

Segon. Notificar aquest acord a Instal·lacions Celrà, S.L. 

Tercer. Comunicar la pròrroga al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 

Quart. Donar compte del present acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 

 

 



 

  
 

 

 

7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ACTUACIÓ MUSICAL DE 
“L’ORQUESTRA MERAVELLA” DURANT LA FESTA MAJOR DE CELRÀ 2022 (expedient 
X2022000383). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’actuació musical de “L’Orquestra Meravella” durant la festa Major de Celrà de 2022. 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Musics de Catalunya SCCL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de 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 Musics de Catalunya SCCL, amb NIF F17678640, el 
contracte menor de servei per l’actuació musical de “L’Orquestra Meravella” el dia 2 de 



 

  
 

 

 

maig de 2022, durant la festa Major de Celrà,  per un import de 7.500 euros, IVA exclòs 
(7.865 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 
 
8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER PORTAR A TERME MILLORES 
DE LA XARXA INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT (Expedient X2022000414) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per a la 
millora de la xarxa informàtica de l’armari de l’Ajuntament i dels armaris del soterrani del 
centre cívic. 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
la Corporació Megatel, S.L, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

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, publicat al BOP de Girona de 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 la Corporació Megatel S.L, amb NIF B17699679, el contracte 
menor de servei per a la millora de la xarxa informàtica de l’armari de l’Ajuntament i dels 
armaris del soterrani del centre cívic per un import de 4.024,61 euros, IVA exclòs 
(4.869,78 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 
65.9201.21300 “Manteniment instal·lació xarxa informàtica”,  del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Jordi González (tècnic de l’àrea 
d’informàtica), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ACTUACIÓ MUSICAL DE 
“L’ORQUESTRA MARIBEL” DURANT LA FESTA MAJOR DE CELRÀ 2022 (Expedient 
X2022000417). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’actuació musical de “L’Orquestra Maribel” durant la festa Major de Celrà de 2022. 

 



 

  
 

 

 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Actura 12 SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de 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 d’empresa Actura 12 SL, amb NIF B65758427, el contracte 
menor de servei per l’actuació musical de “L’Orquestra Maribel” el dia 30 d’abril de 2022, 
durant la festa Major de Celrà,  per un import de 4.400 euros, IVA exclòs (5.324 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

 



 

  
 

 

 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

10. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER UNA ACTUACIÓ MUSICAL 
DINS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2022 (expedient X2022000426). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’actuació musical de “La Sra. Tomasa” durant la festa Major de Celrà de 2022. 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
Rhythm and Flow, S.L, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

 



 

  
 

 

 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de 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 d’empresa Rhythm and Flow S.L, amb NIF B67345165, el 
contracte menor de servei per l’actuació musical de “La Sra. Tomasa” el dia 29 d’abril de 
2022, durant la festa Major de Celrà, per un import de 7.000 euros, IVA exclòs (8.470 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

11. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ACTUACIÓ MUSICAL DE 
“L’ORQUESTRA INTERNACIONAL MONTGRINS” DURANT LA FESTA MAJOR DE CELRÀ 2022 
(Expedient X2022000435). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’actuació musical de “L’Orquestra Internacional Montgrins” durant la festa Major de Celrà 
de 2022. 

 



 

  
 

 

 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Montgrins SCCL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de 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 Montgrins SCCL, amb NIF F17559972, el contracte 
menor de servei per l’actuació musical de “L’Orquestra Internacional Montgrins” el dia 1 de 
maig de 2022, durant la festa Major de Celrà,  per un import de 4.500 euros, IVA exclòs 
(5.445 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

 



 

  
 

 

 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

12. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L’ESPECTACLE PIROMUSICAL 
DE LA FESTA MAJOR DE 2022 (Expedient X2022000457). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de servei per 
l’espectacle piromusical de la festa Major de Celrà de 2022. 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa l’Antiga Casa Manuel Estalella, S.L, i motivant la necessitat del contracte, 
justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 25.1.a 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, estem davant d’un contracte privat doncs tenen aquest 
caràcter els que celebri una Administració pública i que tinguin per objecte la creació i 
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de  
92000000-1. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Article que li és 
d’aplicació, en virtut del que disposa l’article 26.2 de la LCSP. 

 



 

  
 

 

 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de 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 l’Antiga Casa Manuel Estalella, amb NIF 
B08958209, el contracte menor de servei per l’espectacle piromusical el dia 5 de maig de 
2022, durant la festa Major de Celrà,  per un import de 3.500 euros, IVA exclòs (4.235 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària : 30 3380 
22609  “Festes popular i altres esdeveniments”,  del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de Laura Francès San Martín (tècnica  de 
l’àrea de cultura), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

13. DONACIÓ DE COMPTE DECRET D'ALCALDIA AVOCACIÓ (expedient x2022000188). 

DONACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

Es dóna compte de la següent resolució d’avocació de competències de la Junta de Govern 
a favor de l’Alcaldia: 

 



 

  
 

 

 

Número 
Decret 

Data Títol Número 
expedient 

323/2021 30/3/21 
Adjudicació contracte menor obres per implantar 
una xarxa de fibra òptica corporativa a través de 
Fibres Fosques al municipi. 

X2022000188 

 
La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 

14. 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 dos assumptes no compresos 
dins de l’ordre del dia i que corresponen a: 
 

1. Adjudicació del contracte menor de servei de suport a les activitats de l'Escola Municipal 
de Dansa de Celrà (expedient x2022000537). 
2. Rescisió parcial del contracte de serveis d'execució de diverses disciplines de dansa 
(expedient x2020000279). 

 
L’alcalde sotmet a votació la urgència dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 
 

14.1. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE SUPORT A LES ACTIVITATS 
DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ (expedient x2022000537). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis de suport a 
les activitats de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà. 

2. Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han 
demanat més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases 
d’execució del pressupost. 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Sportgest Associació Esportiva i, motivant la necessitat del contracte, justificant 
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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit 
suficient per a l’execució del contracte. 

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, publicat al BOP de Girona de 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 Sportgest Associació Esportiva, amb CIF  
G55169346 el contracte menor de servei de suport a les activitats de l’Escola Municipal de 
Dansa de Celrà per un import de 4.999,79 Euros IVA exclòs (6.049,74 Euros IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 

Durada del contracte: del 6 d’abril de 2022 fins al 14 de juliol de 2022. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 77 3260 
22699 – altres despeses diverses Escola de Dansa del pressupost vigent de la corporació, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 

Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Rosa Casas (directora de 
l’Escola Municipal de Dansa) que exercirà les facultats de responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

14.2. RESCISIÓ PARCIAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'EXECUCIÓ DE DIVERSES 
DISCIPLINES DE DANSA (expedient x2020000279). 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de Junta de Govern Local, de data 3 d’agost de 2020, es va adjudicar, 
mitjançant procediment obert simplificat, els Lots 1 i 2 del contracte de serveis consistent 
en l’execució de diverses disciplines i activitats de l’escola municipal de dansa adreçades a 



 

  
 

 

 

infants, joves i persones adultes a favor de Sportgest associació esportiva. La durada 
d’aquest contracte és de dos anys, coincident amb el curs escolar, cursos 2020-2021 i 
2021-2022, no admetent-se pròrroga.  
 
El Lot 1 – Disciplines al voltant del cos i el moviment per a adults es va adjudicar per un 
import de 37.049,33 euros, IVA exclòs per als dos anys de contracte, i inclou les disciplines 
següents:  Ioga, Pilates, Veu i moviment, Tai Txí, Dansa contemporània nivell 1, 
Gimnàstica acrobàtica de dansa vertical amb arnés i Gimnàstica acrobàtica de teles aèries. 
 
El Lot 2 – Disciplines de dansa i tècniques de circ per a infants i joves es va adjudicar per 
un import de 93.628,82 euros, IVA exclòs per als dos anys de contracte, i inclou les 
disciplines següents: Dansa creativa, Dansa contemporània, Dansa clàssica, Danses 
urbanes, Dansa jazz i Tècniques de circ. 
 
2.- En data 28 de març de 2022, registre d’entrada municipal E2022002031, Sportgest 
associació esportiva manifesta la impossibilitat de trobar professionals per a prestar la 
disciplina de Dansa Clàssica, inclosa dins el Lot 2, arran d’una baixa de llarga durada de la 
professional que la portava a terme en els darrers anys, ja què no disposa de cap 
professional que pugui executar aquesta disciplina pels mesos que resten de curs, 
sol·licitant excusar-la d’aquesta part de la prestació. 
 
3.- La Directora de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, Sra. Rosa Casas, ha emès informe 
acceptant la sol·licitud de Sportgest Associació Esportiva davant la dificultat de trobar 
professionals del nivell requerit d’aquesta disciplina, i tenint en compte els pocs mesos que 
queden de contracte. 
 
4.- Ha emès informe desfavorable la secretària municipal, en relació a la modificació del 
contracte, indicant que es tracta d’un incompliment parcial, per la qual cosa, de conformitat 
amb l’article 192.2 l’Administració pot optar entre la resolució o la imposició de penalitats.  
 
5.- Vist que està pròxima la resolució del contracte per ser propera la data de finalització, 
per raons d’interès públics s’opta per una resolució parcial del contracte, que afecta a la 
disciplina de Dansa Clàssica, inclosa en el Lot 2. 
 
6.- La resolució parcial pel què fa al servei inclòs dins el lot 2 de Dansa Clàssica suposa una 
reducció del preu del contracte per l’import de 2.380,00 euros, IVA exclòs (2.879,80 euros, 
IVA inclòs), i que suposa una reducció del 2,54% sobre el preu total del Lot 2. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb la clàusula 22 PCAP i els articles 203 i següents de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

L’article 212 LCSP estableix les causes de resolució del contracte en general, i l’article 313 
unes causes concretes per als contractes de serveis en particular. De conformitat amb 
l’article 313 LCSP, una causa de resolució dels contractes de serveis és el desistiment un 
cop iniciat el contracte. En aquest cas el desistiment és de l’adjudicatari, i respecte una de 
les prestacions del contracte, corresponent una resolució parcial del contracte.  

L’article 192.2 LCSP estableix que, en cas d’incompliment parcial del contracte 
l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la 
imposició de penalitats. 

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 de 14 d’abril de 2021. 

 



 

  
 

 

 

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

ACORD 

Primer. Resoldre parcialment el contracte de serveis consistent en l’execució de diverses 
disciplines i activitats de l’escola municipal de dansa adreçades a infants, joves i persones 
adultes, pel què fa a la disciplina de Dansa Clàssica, inclosa dins el lot 2 del contracte.  
 
Aquesta resolució parcial suposa una reducció del preu del contracte per l’import de 
2.380,00 euros, IVA exclòs, 2.879,80 euros, IVA inclòs, suposant una reducció del 2,54% 
del preu d’adjudicació del Lot 2. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció.   

Tercer. Notificar aquest acord a Sportgest Associació Esportiva. 

 

15. COMUNICACIONS I INFORMACIONS. 

No n’hi ha. 

 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 18.33 hores, 
de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 
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