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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 3/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 19 de febrer de 2013
Horari: de 19.00 hores a 19.30 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 19 de febrer de 2013, es reuneixen a la sala de 
sessions  d’aquest  Ajuntament,  prèvia  convocatòria  realitzada  a  l’efecte  en els  termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen,  en sessió  ordinària  i  primera convocatòria,  sota  la  Presidència  de l’alcalde 
president, i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Regidors membres

Sr. Gerard Fernandez Tatjé 
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidores convidades (article 113.3 ROF)

Sra. Meritxell Martín Rovira
Sra. Susana Pascual Pozo

Secretària

Sra. Rosa Maria Melero Agea

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 DEL DIA 15 DE GENER DE 
2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de data 5 de febrer de 2013, l’esborrany 
de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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2.  CONCESSIÓ  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  A  L’AMPLIACIÓ  DE  NAU 
INDUSTRIAL A FAVOR DE NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU.

“En  data  23  de  gener  de  2013  amb  registre  municipal  d'entrada  núm.  227,  NALCO  
ESPAÑOLA  MANUFACTURING  SLU amb  DNI/NIF  núm. B-65423311 presenta  sol·licitud 
per:  ampliació  de nau industrial al  carrer  Tramuntana,  núm.  s/n  (referència  cadastral  
núm. 1239106DG9513N0001XS) de Celrà -expedient número 4/2013- 

En data 5 de febrer de 2013 amb registre municipal de sortida núm. 194 es requereix  
documentació complementaria. 

En  data  18  de  febrer  de  2013  amb  registre  municipal  d'entrada  núm.  482,  NALCO  
ESPAÑOLA MANUFACTURING SLU presenta la documentació complementària requerida.

Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecte municipal com la Secretària. 

Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós  
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el  
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú;  les  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 i Decret 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es  
delega a  la  Junta  de  Govern  la  competència  per  a  l’atorgament  de  llicències  d’obres  
majors.

Sobre la  base d’aquests  antecedents la  Junta  de Govern de la  corporació  aprova per  
unanimitat l’adopció dels següents 

A C O R D S

Primer.- Atorgar  a  NALCO  ESPAÑOLA  MANUFACTURING  SLU  amb  DNI/NIF  núm. B-
65423311 llicència municipal per: ampliació de nau industrial al carrer Tramuntana, s/n  
(referència cadastral núm. 1239106DG9513N0001XS), 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:
-     Expedient de grua (si cal). 2 còpies 
-     Sol·licitud de llicència per ocupació de la via pública, si és el cas.

      Condicions:
- S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents  

corresponents  a  les  entitats  i  administracions  públiques  concurrents  en  aquest  
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expedient.
- Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant.
- No es pot intervenir en cap servei de instal.lacions municipals ni en cap espai públic,  

sense prèvia autorització.
- Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública  

existent de plujanes.
- Es col.locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. (detallar als plànols)
- Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics. (detallar als  

plànols)
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de  

façanes de l'edifici. (detallar als plànols)
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol.licitant prèvia  

sol·licitud i llicència municipal.
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  

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

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

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

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

- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
- La llicència queda condicionada a la llicència d'activitat.
- Es complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de  

Celrà i les modificacions puntuals que li corresponguin.
- Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal.lacions existents i definitives  

en els espais públics.
- Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es  

col.locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.
- Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra, sol·licitud de 1era  

ocupació i alta cadastral.
- L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible  

per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la  
prestació de qualsevol altre servei municipal.

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

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

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base Liquidable declarada:
2.235.590,92 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:              
72.656,70 €

Placa Informativa         12,00 €

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

TOTAL:   72.978,70 Euros 
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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. CONCESSIÓ  A  LA  FUNDACIÓ  PRIVADA  TIRGI  AUTORITZACIÓ  PER  A  LA 
UTILITZACIÓ DE L’ÚS DE LA SALA DE FORMACIÓ UBICADA EN EL CENTRE DE 
PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  AMB  LA  FINALITAT  DE  PORTAR  A  TERME  ACCIONS 
FORMATIVES AMB PERSONES TREBALLADORES I/O DESOCUPADES.

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  En  data  10  de  gener  de  2013,  el  Sr.  Joan  Jordi  Quintana,  en  representació  de  
Tècniques i recuperacions del Gironès, mitjançant escrit presentat a l’Ajuntament de Celrà  
(registre d’entrada etram núm. 83/2013), indica que el centre especial de treball amb  
domicili  a Celrà Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi, S.L. ha creat la Fundació  
Privada  Tirgi  amb  la  finalitat  d’organitzar  cursos  de  formació  adreçades  a  persones  
desocupades  amb  algun  tipus  de  discapacitat  i  ser  centre  col·laborador  del  Servei  
d’Ocupació  de  Catalunya  en  matèria  de  formació  ocupacional,  i  sol·licita  la  sala  de  
formació del centre de promoció econòmica per a poder realitzar les accions de formació  
per part de la Fundació Privada Tirgi, i així poder ser centre col·laborador del SOC, prèvia  
homologació. Petició que es complementa amb una sol·licitud presentada en data d’avui  
mitjançant registre d’entrada etram núm. 489/2013.

2.-  En data 14 de febrer de 2013 la tècnica de promoció econòmica informa sobre la  
disponibilitat de les aules del local de promoció econòmica per a què la Fundació Privada  
Tirgi  hi  pugui  realitzar  la  formació  subvencionada  pel  SOC  per  a  persones  amb  
discapacitat.

3.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la inserció laboral dels demandants d’ocupació,  
així com el reciclatge i perfeccionament dels treballadors del municipi de Celrà i de la seva  
àrea d’influència, i especialment la inserció laboral de les persones amb algun tipus de  
discapacitat.

4.- És d’interès d’ambdues parts signar un conveni per a l’autorització d’ús de la sala de  
formació del centre de promoció econòmica, a fi de què l’entitat pugui portar a terme  
accions formatives amb persones treballadores i/o desocupades.

FONAMENTS DE DRET

Vist el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el  
Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,  
del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu comú; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text  
refós de la  Llei  Municipal  i  de  règim local  de Catalunya,  la  Llei  7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de Règim Local;
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern de la Corporació aprova per  
unanimitat l’adopció del següent
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Primer.- Concedir al Sr. Alfonso Diaz Flich, en representació de la Fundació Privada Tirgi,  
autorització per a la utilització de l’ús de la sala de formació ubicada en el centre de  
promoció econòmica, amb la finalitat de portar a terme accions formatives amb persones  
treballadores i/o desocupades, sempre que es compleixi les condicions i determinacions  
que s’indiquen en l’apartat segon.

Restarà pendent de formalització  el  conveni entre l’Ajuntament de Celrà i  la Fundació  
Privada Tirgi per a la utilització de la sala de formació del local de promoció econòmica en  
què es concretaran els dies i hores d’utilització, un cop la Fundació estigui homologada pel  
Servei d’Ocupació de Catalunya.

Segon.-  L’autorització per a la utilització de la sala de formació del centre de promoció  
econòmica, queda subjecte a les condicions i determinacions que tot seguit s’indiquen:

 La utilització gratuïta  de la sala de formació del centre de promoció econòmica  
queda condicionada a l’homologació a favor de la Fundació Privada Tirgi, per part  
del  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya  i  de  què  aquesta  entitat  imparteixi  
gratuïtament els cursos.

 Que  la  Fundació  Privada  Tirgi impartirà  les  accions  formatives  aprovades  i  
tramitarà les propostes de titulacions acreditatives de la formació rebuda.

 Mantenir  l’espai  en  les  mateixes  condicions  en  què  es  trobava  abans  d’ésser  
utilitzat.

 Respectar  l’aforament  de  l’espai  de  72  persones,  el  control  del  qual  serà  
responsabilitat del sol·licitant.

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

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

 No entrar a les instal·lacions amb animals.

 No es pot fumar en cap espai públic.

 Posar en coneixement dels responsables del centre les anomalies o irregularitats  
que s’observin en el mateix.

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

 No està permès menjar o beure a l’espai. 

 El responsable  de  la  sol·licitud  es  compromet  a  fer  un  ús  adequat  de  les  
instal·lacions i materials, en el seu cas, que s’utilitzin, essent obligatori deixar-ho  
tot en l’estat inicial de realitzar l’activitat.

 La utilització dels espais no impedirà el normal funcionament de les activitats  i  
actuacions dels locals per part de l’Ajuntament.
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 L’entitat  es  compromet  a  respectar  els  horaris,  les  normes  d’utilització  de  
l’equipament i les condicions conjuntament establertes i serà la responsable del  
bon funcionament de l’activitat.

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

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

Tercer.- Facultar a l’ Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Privada Tirgi i comunicar-lo a l’àrea de 
Promoció Econòmica de la Corporació.”

4. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

No s’escau.

5. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

No s’escau.

6. PRECS I PREGUNTES.

No s’escau.

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