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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 9/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 7 de maig de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 7 de maig 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

Regidora convidada (article 113.3 ROF)

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 16 d’abril de 2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 16 d’abril de 2013, l’esborrany de la 
qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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LLICÈNCIES OBRA MAJOR

2. Expedient 136/2012: construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pau 
Picasso núm. 10 de Celrà.

“En data 22 de desembre de 2012 amb registre municipal  d'entrada núm. 2916, XXX amb 
DNI/NIF  núm. XXX presenta  sol·licitud  per:  construcció  habitatge  unifamiliar al  carrer  Pau 
Picasso, núm. 10 de Celrà -expedient número 136/2012- 

En data 8 de gener de 2013 amb registre municipal de sortida núm. 15 es sol·licita al Sr. XXX  
documentació complementària.

En data 6 de febrer de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 358, i en data 17 d’abril  
de 2013, amb registre municipal d’entrada núm. 1102, el Sr. XXX presenta la documentació  
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  XXX  amb  DNI/NIF  núm. XXX  llicència  municipal  per:  construcció  
habitatge unifamiliar al carrer Pau Picasso, núm. 10 de Celrà (ref. Cadastral núm. XXX),  
salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Segon.- Fixar en un any el termini d' iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres  
anys  el  termini  del  seu  acabament.  
El transcurs d' ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les  
acabat,  produirà  la  caducitat  de  la  llicència.  
El  titular  de la  present  llicència  urbanística  té  dret  a  sol·licitar  una pròrroga tant  del  
termini de començament com del termini d' acabament de les obres i s' obtindrà per la  
meitat  del  termini  què  es  tracti,  si  la  sol·liciten  d'  una  manera  justificada  abans  d'  
exhaurir-se els terminis establerts.

Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i  
presentació de la documentació complementària següent: 

   Documentació a presentar abans de l’inici de les obres:
- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 
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   Condicions:
- S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents  

corresponents  a  les  entitats  i  administracions  públiques  concurrents  en  aquest  
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.
- Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics. (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.

- La llicència inclou la contrucció de les tanques.
- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual  

cosa caldrà ser sol.licitada a part.
- La  renúncia  o  separació  del(s)  tècnic(s)  o  facultatiu(s)  director(s),  implicarà  la  

immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar  
les mateixes condicions que inicialment foren precises.

- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
- En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
- Cal tenir en compte l'article  40.3 del Text Refós de la Modificació núm. 3 del Pla  

General d'Ordenació urbana el qual es transcriu íntegrament a continuació: " ... les  
tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres que es  
podran fer amb material massís fins a una cota màxima de 0,90 metres (s'admeten  
pilars a l'espai de 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."

- El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació  
Urbana de Celrà.

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

municipals.
- Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal.lacions existents i definitives  

en els espais públics.
- Es 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.
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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: 165.995,06 €
Tipus de gravamen:   3,25 %
Import:     5.394,84 €
Placa Informativa         12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)       310,00 €

TOTAL:   5.716,84 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. Expedient obres 11/2013: ratificació decret alcaldia 198/2013, de 18 d’abril, 
per  substitució  d’una  part  de  coberta  i  forjat  a  l’habitatge  situat  al  carrer 
Congost núm. 32 de Celrà. 

Per Decret d’Alcaldia número 198/2013, de data 18 d’abril de 2013, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació:

“
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

En data 20 de febrer de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 511, XXX amb DNI/NIF 
núm. XXX presenta  sol·licitud per: substitució d'una part de coberta i forjat d'un habitatge al 
carrer Congost, núm. 32 de Celrà -expedient número 11/2013- 

En  data  12  de  març  de  2013  amb  registre  municipal  de  sortida  núm.  428  es  requereix  
documentació complementària.

En data 13 de març de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 737, el Sr. XXX presenta 
part de la documentació requerida. 

En data 4 d'abril de 2013 amb registre municipal de sortida núm. 611 es torna a requerir la  
documentació ja requerida en data 12 de març de 2013.

En data 16 d'abril de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 1090, el Sr. XXX  presenta  
tota la documentació 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  
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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; 

Per tot l’exposat, 
HE RESOLT 

Primer.- Atorgar a XXX amb DNI/NIF núm. XXX llicència municipal per: substitució d'una part  
de  coberta  i  forjat  d'un  habitatge al  carrer  Congost,  núm.  32  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:
- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 

   Condicions:
- Caldrà protegir el carrer per el pas de cotxes i vianants.
- S'atorga  la  llicència  d'obres  sens  perjudici  dels  informes  o  autoritzacions  pertinents  

corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 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.
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- En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
- El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana  

de Celrà.
- Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.
- 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: 92.072,82 €
Tipus de gravamen:   3,25 %
Import: 2.992,37 €
Placa Informativa: 12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11): 310,00 €

TOTAL:     3.314,37 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.- Ratificar la present resolució a la següent sessió de la Junta de Govern. 

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

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el  Decret d’Alcaldia 
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’obra major.

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

A C O R D

Únic.-  Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  número  198/2013,  de  data  18  d’abril  de  2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.”

4. Expedient obres 41/2013: construcció d’un estany natural (piscina) i d’una 
tanca perimetral al carrer Jacint Verdaguer núm. 10 de Celrà.

“En data  18 d'abril  de  2013 amb registre  municipal  d'entrada núm.  1131,  XXX amb 
DNI/NIF núm. XXX presenta  sol·licitud per: construcció d'un estany natural  (piscina) i  
d'una tanca perimetral al carrer Jacint Verdaguer, núm. 10 (ref. cadastral XXX) de Celrà  
-expedient número 41/2013-. 

En data  2  de maig  de 2013 amb registre  municipal  d'entrada núm.  1349, XXX amb 
DNI/NIF núm. XXX presenta  documentació complementària.
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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 XXX amb DNI/NIF núm. XXX llicència municipal per: construcció d'un 
estany natural (piscina) i d'una tanca perimetral al carrer Jacint Verdaguer, núm. 10 (ref.  
cadastral XXX) 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: 

   Condicions:
S'atorga  la  llicència  d'obres  sens  perjudici  dels  informes  o  autoritzacions  pertinents  
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.
Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant.
No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic, sense  
prèvia autorització.
Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics. 
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  
totalment acabats.
S'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la connexió a  
la xarxa general.
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.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 
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de Celrà.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra i alta cadastral.
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:   18.535,86 €
Tipus de gravamen:   3,25 %
Import:                   602,42 €
Placa Informativa          12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)          80,00 €

TOTAL:   694,42 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 aquest acord al titular de la llicència.” 

SUBVENCIONS

5. Ratificació del decret d’alcaldia 182/2013, d’11 d’abril,  d’atorgament d’una 
subvenció a favor de la Coordinadora de Festes de Celrà per a la Festa Major 
2013.

La Secretària de la Corporació, Sra. Rosa M. Melero Agea, informa als presents que atès 
que el Sr. Alcalde de la Corporació és secretari de l’entitat a la qual se li proposa atorgar 
subvencions  estem davant  un  supòsit  d’abstenció.  I  que,  de  conformitat  amb  el  que 
disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i  l’article  28  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les 
Administracions Públiques i  del  procediment administratiu comú, el  Sr.  Daniel  Cornellà 
Detrell  ha  d’abstenir-se  de  participar  en la  deliberació,  votació,  decisió  i  execució  de 
l’assumpte.

A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 96 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, el Sr. Alcalde abandona la Sala mentre es discuteix i es vota 
l’acord relatiu a la ratificació del Decret d’Alcaldia 182/2013, d’11 d’abril. 

“Per Decret d’Alcaldia número 182/2013, de data 11 d’abril de 2013, es resol el que es  
transcriu íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 19 de març de 2013, registre d’entrada municipal  1-2013-804-2, l’entitat  
Coordinadora de Festes de Celrà va sol·licitar a l’Ajuntament un ajut econòmic de 24.000  
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euros  per  tal  de  poder  organitzar  la  Festa  Major  del  2013  i  sufragar  les  despeses  
derivades de la contractació dels actes programats.

La Coordinadora de Festes de Celrà és una entitat municipal oberta a tothom que treballa  
en l’organització d’actes festius del municipi, especialment, la Festa Major del poble que  
enguany es celebra entre el 3 i el 6 de maig.

2.- És voluntat de l’Ajuntament de Celrà fomentar la implicació dels habitants del poble en  
l’organització de les festes populars municipals i delegar en la Coordinadora de Festes,  
part de l’organització de la Festa Major de Celrà per l’any 2013.
3.-  Ha  emès  informe  favorable  l’auxiliar  tècnica  de  cultura  per  a  l’atorgament  de  la  
subvenció.

4.- Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 3 d’abril  de 2013, 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,  i  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre,  general  de subvencions  i  el  Real  Decret  887/06,  de 21 de juliol,  pel  qual  
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Per tot l’exposat;

HE RESOLT

Primer.- Atorgar, reconèixer i ordenar el pagament d’ una subvenció per import total de  
24.000 euros a l’entitat Coordinadora de Festes de Celrà amb NIF  XXX, destinada a 
sufragar les despeses derivades de l’organització de la Festa Major de Celrà de l’any 2013.

Segon.-  La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30 3380 48000  
‘Entitats organitzadores de festes Major i Petita’ del pressupost de l’Ajuntament per a l’any  
2013.

Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  

facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una  
certificació  del secretari/a  de l’ens,  acreditativa que la subvenció  atorgada s’ha  
destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a  
les  que s’ha destinat  la  subvenció.  A més a més,  també caldrà presentar  una  
memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així  
com les factures justificatives de la despesa realitzada.

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota informació  que  li  sigui  requerida  en l’exercici  de les  
actuacions anteriors.
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3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l’Ajuntament de Celrà. 

4. Comunicar  l’obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent  de  
qualsevol de les administracions o entitats  públiques o privades, s’haurà de fer  
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat.

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia  
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre  
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social.

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

7. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del  
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència  
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de  
17 de novembre, General de Subvencions.

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.- Ratificar la present resolució en la propera sessió de Junta de Govern que se  
celebri.

Sisè.- Comunicar  la  present  resolució  als  interessats,  així  com a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el  Decret d’Alcaldia 
318/2011, de data  15 de juny de 2011, pel  qual  es delega a la  Junta  de Govern la  
competència per aprovar l’atorgament de subvencions;

En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat  
l’adopció del següent  

A C O R D

Únic.-  Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  número  182/2013,  de  data  11  d’abril  de  2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.”

6.  Sol·licitud  de  subvenció  al  Departament  de  Benestar  i  Família  per  als 
Programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència que 
inclouen el programa de serveis socials de centres oberts.  

“Mitjançant la resolució BSF/903/2013, d’17 d’abril publicada al DOGC núm. 6365 de 29  
d’abril   de 2013, s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria  
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d’atenció  a  la  infància  i  l’adolescència  del  Departament  de  Benestar  i  Famílies  per  a  
ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l’exercici 2013.

Mitjançant l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig s’aproven les bases que han de regir les  
convocatòries  de  subvencions  del  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  per  a  
ajuntaments de menys de vint mil habitants.

Dels  tres  programes  de  subvencions  que  preveu  l’Ordre  esmentada,  la  resolució  
únicament obre la convocatòria per als  Programes de subvencions en matèria d’atenció a  
la infància i l’adolescència que inclouen el Programa de serveis socials de Centres Oberts.

És d’interès d’aquest ajuntament acollir-se a l’esmentada subvenció per tal de fer front a  
les despeses derivades del servei del Centre Obert del qual disposa aquesta corporació.

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

A C O R D 

Primer.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions en matèria d’atenció a la infància i  
l’adolescència per sufragar les despeses derivades del funcionament del Centre Obert amb 
un pressupost de 27.000 euros.

Segon.- Sol·licitar,  de conformitat  amb el  que disposa la base 8.2 de l’Annex 1, una 
bestreta del 95% de la quantitat que s’atorgui. 

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  al  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  
juntament amb tota la documentació relativa a l’esmentada subvenció.”

HISENDA PÚBLICA

7.  Aprovació  de  preus  públics  per  a  la  realització  d’un  curs  de  manipulació 
d’aliments. 

“ANTECEDENTS DE FET

1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar un curs de manipulador d’aliments  
durant el mes de maig de 2013. 

2.- La realització d’aquest curs suposarà per a l’ Ajuntament de Celrà un cost adicional, i  
és per la qual cosa que cal implantar un preu públic.

FONAMENTS DE DRET

1. L 'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals  
poden  establir  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  realització  d'activitats  de  
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la  
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei. 
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2. L 'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril,  reguladora de taxes i preus públics,  
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de  
preus  públics  haurà  d'anar  acompanyada  d'una  memòria  econòmic-financera  que  
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos  
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la  
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència. 
  
3.  L  'article  47.1  TRLRHL estableix  que l'establiment  o  modificació  dels  preus  públics  
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. 
  
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta  
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern  
Local per tots aquells  cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança  
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’  
Ajuntament de Celrà , tal i com és el supòsit. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent 

A C O R D 

Primer.- Aprovar el preu públic per al curs de manipulador d’aliments per l’import de 25 
euros. 

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 

CONTRACTACIÓ

8. Ratificació del Decret d’Alcaldia 210/2013, de 25 d’abril, mitjançant el qual 
s’adjudica el  contracte de venda del  paper i  cartró  procedents del  servei  de 
recollida selectiva.

“Per Decret d’Alcaldia número 210/2013, de data 25 d’abril, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

1.- El proper dia 26 d’abril de 2013 s’inicia el contracte del servei de recollida selectiva  
dels residus municipals de Celrà i,  per tant, cal procedir a la contractació per a la venda  
del paper i cartró procedent d’aquesta recollida selectiva.

2.- A data d’avui no tenim dades certes de la producció del material  de venda del paper  
ni del cartró d’aquests darrers anys, motiu pel qual es proposa contractar temporalment,  
fins  al  dia  31  de  desembre  de  2013,  a  l’empresa  que  prestarà  el  servei  per  a  que  
procedeixi a la venda del paper i del cartró. 

FONAMENTS DE DRET

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la  
Llei de Contractes del sector públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es  
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desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,  
el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament general de la  
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el  Reial decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions  
Públiques (TRLCAP)
Per tot l’ exposat, des d’aquesta Alcaldia 

DECRETO
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi SL,  
amb domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà i NIF XXX el contracte de venda 
del  paper  i  cartró  procedent  del  servei  de  recollida  selectiva,  pel  preu  ofertat  pel  
contractista que és el següent: Aspapel – 8, aquest preu no inclou l’IVA.

El preu de venda del paper i cartró estarà referenciat respecte l’estadística de preus del  
paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL, al qual s’addicionarà el diferencial  
ofert per l’empresa adjudicatària. Posteriorment l’empresa adjudicatària abonarà l’import  
de  la  venda  del  paper  i  cartró  a  l’Ajuntament  de  Celrà,  mensualment,  mitjançant  
transferència bancària.

La duració del contracte es fixa per a l’exercici 2013, per tant, des  del dia 26 d’abril fins  
al dia 31 de desembre.

Segon. Notificar la present resolució a l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès 
Tiroi SL.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Comptabilitat a la Tresoreria de la Corporació.

Quart.- Ratificar la present resolució a la propera  sessió  de la Junta de Govern Local.”

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 210/2013, de 25 d’abril, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

9. Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.

10. Comunicacions i informacions.

L’alcalde  informa  dels  assumptes  a  incloure  en  l’ordre  del  dia  de  la  propera  sessió 
plenària, que tindrà el lloc el dia 14 de maig de 2013.

11. Precs i preguntes.
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No s’escau.

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


