
Acta 10/2013
21 de maig de 2013

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 10/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 21 de maig de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.30 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 21 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

Regidores convidades (article 113.3 ROF)

Sra. Susana Pascual Pozo
Sra. Júlia Palomer Mallorquí

Regidors absents

Sr. Magno Remo Maneu Marcos, que excusa la seva assistència.

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:
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2013.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2013, l'esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s'aprova per unanimitat.

OBRES MAJOR

2.-  Expedient  obres  14/2010.  Pròrroga  llicència  obres  per  instal·lació 
fotovoltaica a la coberta al carrer Pirineus, s/n de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 16 de febrer de 2010, per Acord de la Junta de Govern, es va atorgar a  
Proinosa  Renovables  SL  llicència  municipal  per  instal·lació  fotovoltaica  a  la  coberta  al  
c/Pirineus s/n de Celrà; establint-se un any per iniciar les obres i 3 anys per acabar-les a  
comptar  des  de  l'endemà  de  la  recepció  de  la  notificació  de  la  llicència,  resolució  
degudament notificada en data 11 de maig de 2010.

Tanmateix, en data 16 d'abril de 2010, per Resolució d'Alcaldia (Decret 215/2010), es va  
transmetre la llicència d'obra major atorgada a l'empresa Proinosa Renovables SLU  a  
favor de l'empresa AMUR SL, resolució degudament notificada  en data 11 de maig de  
2010.

2.- En data 15 d'abril de 2011, per Acord de la Junta de Govern, es va atorgar a l'empresa  
Amur SL una pròrroga de sis mesos per iniciar les obres, a comptar des del dia 11 de  
maig de 2011.

3.- En data 30 d'abril de 2013, registre municipal d'entrada núm. 1.338, l'empresa Amur  
SL sol·licita una pròrroga per acabar les obres d'instal·lació fotovoltaica a la coberta al  
carrer Pirineus, s/n de Celrà, s'emet el següent,

4.- En data 9 de maig de 2013 l'arquitecte municipal emet informe favorable.

FONAMENTS DE DRET

L'article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós  
de la Llei d'Urbanisme disposa que les persones titulars d'una llicència urbanística tenen  
dret  a  obtenir  una  pròrroga  tant  del  termini  de  començament  com  del  termini  
d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què  
es  tracti,  si  la  sol·liciten  d'una  manera  justificada  abans  d'exhaurir-se  els  terminis  
establerts.

Atès  que  la  sol·licitud  de  pròrroga  de  la  llicència  d'obra  major  s'ha  sol·licitat  abans  
d'exhaurir-se el termini.

Per tot l'exposat, i de conformitat amb l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3  
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i l'ordenança fiscal núm. 11  
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius;



Acta 10/2013
21 de maig de 2013

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. 

Per tot l'exposat, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l'adopció del  
següent

A C O R D

Primer.-  Atorgar a l'empresa AMUR SL amb NIF núm. (...) una pròrroga d'un any i mig  
per acabar les obres, a comptar des del dia 11 de maig de 2013, per tant fins al dia 11 de  
novembre de 2014. 

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d'expedició de pròrroga  
de llicència (OF.11): 80 €

Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.” 

3.- Expedient obres 52/2013. Legalització de porxo al carrer Aumet núm. 12 A de 
Celrà.
 
“En data 22 de març de 2013, registre municipal de sortida núm. 519, es comunica al Sr.  
(...) que s'ha detectat la construcció d'un porxo adjacent a la façana de l'habitatge situat  
al carrer Aumet núm. 12 A de Celrà, sense la corresponent llicència preceptiva.

En data 10 d'abril de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 1.013, el Sr. (...) amb 
DNI núm.  (...)  presenta  sol·licitud per: legalització de porxo d'un habitatge unifamiliar  
aïllat (traient les gelosies de fusta als laterals del porxo i cobrint-lo amb vegetació) al  
carrer Aumet núm. 12 A (ref. cadastral (...)) de Celrà -expedient número 52/2013- 

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.

En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat 
l'adopció dels següents 

A C O R D S

Primer.- Atorgar al Sr.  (...)  amb DNI núm.  (...)  llicència municipal per: legalització de 
porxo d'un habitatge unifamiliar aïllat (traient les gelosies de fusta als laterals del porxo i  
cobrint-lo amb vegetació) al carrer Aumet núm. 12 A  (ref. cadastral ...) de Celrà, salvat  
el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
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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.- 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:
5.586,00 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                   
181,55 €

Placa Informativa         12,00 €

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

TOTAL:   273,55 Euros 

Quart.- 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. 

Cinquè.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.” 

SUBVENCIONS

4.- Acceptació de la subvenció del Fons de cooperació econòmica i cultural de la 
Diputació de Girona.

“En sessió de data 19 de març de 2013, la junta de govern local de l'Ajuntament de Celrà  
va  acordar  sol·licitar  a  la  Diputació  de  Girona  la  subvenció  del  fons  de  cooperació  
econòmica i  cultural  de l'any 2013,  pels  imports  que s'indiquen a continuació  i  per a  
finançar les despeses municipals següents:

a) Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l'àmbit de la cultura, les arts i  
la  música:  per  import  de  7.652,85€,  per  a  les  actuacions  culturals  descrites  en  la  
memòria.

b) Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència  
municipal: concretament per al projecte de millora de l'estalvi energètic del centre cultural  
la Fàbrica (BCIL), amb un pressupost d'execució de contracta de 206.148,90€, IVA inclòs,  
sol·licitant una subvenció per import de 43.366,15€ 
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En data 8 de maig de 2013, via eacat, registre d'entrada número 1.406, la Diputació de  
Girona comunica que en sessió ordinària de data 7 de maig de 2013, la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona va acordar concedir a l'Ajuntament de Celrà les subvencions a  
fons perdut pels següents conceptes i imports, dins el Fons de cooperació econòmica i  
cultural per a l'any 2013:

 Despeses  d'inversió:  Millora  de  l'eficiència  energètica  del  centre  cultural  La  
Fàbrica: 43.366,15€

 Despeses culturals: 7.652,85€
Import total concedit: 51.019,00€

Atès que procedeix acceptar aquesta subvenció;

Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Acceptar la  subvenció  concedida  per  la  Diputació  de  Girona  del  Fons  de  
Cooperació Econòmica i Cultural, pels imports i conceptes següents: 

 Despeses  d'inversió:  Millora  de  l'eficiència  energètica  del  centre  cultural  La  
Fàbrica: 43.366,15€

 Despeses culturals: 7.652,85€
Import total concedit: 51.019,00€

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.

Tercer.- Donar compte a la Tresoreria i Comptabilitat de la Corporació.”

5.-  Atorgament de subvenció a favor de l'Institut de Celrà per a sufragar les 
despeses  derivades  del  viatge  cultural  de  les  persones  premiades  en  el 
concurs de treballs de recerca 2012-2013.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la sisena edició dels Premis als  
Treballs de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l'Institut de Celrà,  
amb la finalitat per una banda de fomentar l'esforç i la recerca de l'excel·lència i per altra,  
per tal d'incentivar l'interès pels valors patrimonials del municipi de Celrà i el seu entorn.

El jurat es va reunir amb data 16 d'abril de 2013 i va acordar quins són els quatre treballs  
de recerca premiats en aquest curs.

L'acte de lliurament dels premis es va celebrar el passat 8 de maig de 2013 al Teatre  
municipal Ateneu, i els quatre joves guanyadors han estat premiats amb un viatge cultural  
amb les despeses pagades, enguany a la ciutat de París, acompanyats un professor de  
l'Institut.

Es preveu que durant el viatge, els alumnes premiats i l'acompanyant tindran despeses en 
concepte de manutenció, transports, entrades a museus, etc. i l'Ajuntament té la voluntat  
de sufragar-les.
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Segon.- En data 14 de maig de 2013, el  regidor  d'educació  ha fet  una proposta de  
concessió d'una subvenció de 600 euros per sufragar les despeses derivades del viatge.

Tercer.- En data 14 de maig de 2013 ha emès informe la Secretària de la Corporació, el  
qual consta en l'expedient administratiu.

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  
pel  qual s'aprova el  Text Refós de la Llei   Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles  118-129 i  130-135 del Reglament d'  obres, activitats  i  serveis dels ens locals  
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment, l'article 125.2a) del  
ROAS; 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.

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Corporació,  en virtut  del  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;

Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Concedir  una subvenció per import  de 600,00 euros a favor de l'Institut  de  
Celrà, amb NIF (...), amb domicili a efectes de notificacions a Av. Països Catalans, s/n de  
Celrà, per tal de sufragar les despeses relatives al viatge cultural que realitzaran els 4  
alumnes premiats i un professor acompanyant, tal i com s'ha indicat en la part expositiva  
de la present resolució.

Segon.- Reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  dels  600,00  euros,  a  ingressar  
abans del dia 12 de juny de 2012.

Tercer.- Aquest import ha d'anar a càrrec de l'aplicació pressupostària número 76 3220  
48000   “Aportació IES. Treball de Recerca” del pressupost de la corporació per a l'exercici  
2013.

Quart.- La present aportació queda subjecte a les següents condicions:
1. Aquesta aportació està condicionada a que es justifiqui la quantitat atorgada i la  

seva destinació,  facilitant  a l'Ajuntament  la  comprovació  i  la verificació  del seu 
compliment. A tal efecte, caldrà que justifiquin l'aplicació de l'aportació 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 l'aportació. A més a més, també  
caldrà presentar les factures justificatives de la despesa realitzada.

Cinquè.- 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.
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Sisè.-  Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

6.- Atorgament de subvenció a favor de la coordinadora de festes de Celrà per a 
la compra d'un equip de so.

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 
una subvenció 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 
aquest acord. 

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 8 de maig de 2013, registre d'entrada municipal 1-2013-1407-2, la Sra. (...),  
en  representació  de  la  Coordinadora  Festes  de  Celrà  amb  CIF  (...),  va  sol·licitar  a  
l'Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per la compra d'un equip de so.

Amb el mateix registre d'entrada municipal, es presenta la documentació justificativa de 
la despesa derivada d'aquesta compra.

2.- És d'interès de l'Ajuntament l'adquisició d'un equip de so per a l'Àrea de Cultura amb  
l'objectiu que les diferents entitats puguin fer ús en els diferents actes que s'organitzin en  
el municipi.

3.- Ha emès informe favorable l'auxiliar tècnica de cultura, en data 17 de maig de 2013,  
el qual consta en l'expedient administratiu.

4.- Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 9 de maig 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;  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual  
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Corporació,  en virtut  del  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;
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Sobre la  base d'aquests  antecedents la  Junta  de Govern de la  corporació aprova per  
unanimitat dels membres presents, amb l'abstenció del Sr. Alcalde de la Corporació, en  
virtut del que disposen els articles 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les  
Bases de Règim Local i 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les  
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, l'adopció del següent  

A C O R D 

Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 604,00€ 
a favor de l'entitat Coordinadora Festes de Celrà, amb CIF (...) i amb domicili a efectes de 
notificacions  a  la  Ctra.  de  Juià,  48  (17460)  de  Celrà  a  fi  de  sufragar  les  despeses  
derivades de la compra d'un equip de so per tal que en faci ús les diferents entitats del  
municipi que organitzin actes en el municipi.

Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:

1. Podrà fer ús d'aquest equip de so qualsevol entitat del municipi per a l'organització  
d'actes a Celrà.

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.

3. 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.

Tercer.- La despesa anirà a càrrec a l'aplicació pressupostària número  30.3300.48000 
‘Aportació entitats cíviques i culturals' del pressupost de l'Ajuntament de Celrà per a l'any  
2013.

Quart.- Reservar,  d'acord  amb el  que  disposa  l'article  119.1  del  Reglament  d'Obres,  
Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals,  la  facultat  de  revocar  totalment  o  parcialment  la  
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en  
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.

Cinquè.- Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

PATRIMONI

7.- Correcció d'errada material en el plec de clàusules per a l'atorgament de les 
llicències d'ús privatiu dels horts municipals de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET
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1.- En sessió de Junta de Govern Local de data 5 de març de 2013 es va aprovar un nou  
plec de clàusules per a l'atorgament d'autoritzacions per a l'ús privatiu d'horts municipals  
propietat de l'Ajuntament de Celrà i es va obrir el procediment per a la presentació de  
sol·licituds per a l'ús privatiu d'aquests horts municipals.  

2.- Un cop publicat l'anunci  en el BOP i en el perfil  del  contractant s'ha detectat una  
errada material en els següents articles del plec de clàusules per a l'atorgament de les  
llicències d'ús privatiu dels horts municipals de Celrà:

- article  tercer titulat “requisits  d'admissió”:  allà on diu “ ...conviure en el mateix  
domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat un hort o se li vagi a adjudicar ...” ha de dir “...  
conviure en el mateix domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat dos horts o se li vagi a  
adjudicar un segon hort...”

- article 4.2 titulat “forma de presentació”, concretament en l'article 4.2.2, allà on diu  
“... que no es conviu en el mateix domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat un hort o se li  
vagi a adjudicar... “ ha de dir “ ...que no es conviu en el mateix domicili amb algú a qui  
s'hagi adjudicat dos horts o se li  vagi a adjudicar un segon hort...”

FONAMENTS DE DRET

De conformitat  amb l'article  105.2 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre,  de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú modificat  
per la  Llei  4/1999, de 13 de gener,  les  administracions  públiques  poden rectificar  en  
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials existents en  
els seus actes.

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

A C O R D

Primer.- Aprovar la correcció de l'error material detectat en els articles 3 i 4.2.2 del plec 
de clàusules per a l'atorgament de les llicències d'ús privatiu dels horts municipals de  
Celrà, en el sentit següent:

-  article  tercer titulat  “requisits  d'admissió”:  allà  on diu “  ...conviure  en el  mateix  
domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat un hort o se li vagi a adjudicar ...” ha de dir  
“... conviure en el mateix domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat dos horts o se li vagi  
a adjudicar un segon hort...”

- article 4.2 titulat “forma de presentació”, concretament en l'article 4.2.2, allà on diu  
“... que no es conviu en el mateix domicili amb algú a qui s'hagi adjudicat un hort o se  
li vagi a adjudicar... “ ha de dir “ ...que no es conviu en el mateix domicili amb algú a  
qui s'hagi adjudicat dos horts o se li  vagi a adjudicar un segon hort...”

Segon.- Fer públic aquest acord mitjançant un anunci en el BOP i en el taulell d'edictes de  
la Corporació.”

8.- Concessió llicències d'ús privatiu dels horts municipals.

“ANTECEDENTS DE FET
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1.- En sessió de Junta de Govern Local, de data 5 de març de 2013, es va aprovar un nou  
plec de clàusules per a l'atorgament d'autoritzacions per a l'ús privatiu d'horts municipals  
propietat de l'Ajuntament de Celrà i es va obrir el procediment per a la presentació de  
sol·licituds per a l'ús privatiu d'aquests horts municipals.  Acord que es va fer públic en el  
BOP de Girona número 58, de data 22 de març de 2013, en el DOGC número 6345, de  
data 28 de març de 2013, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web de  
l'Ajuntament de Celrà.

2.- Mitjançant decret d'Alcaldia número 243/2013 de data 10 de maig de 2013, es va  
aprovar la llista definitiva de persones admeses per a l'atorgament de les llicències d'ús  
privatiu dels horts municipals i es va fixar la data i hores de celebració dels dos sortejos  
públics per a establir l'ordre de prioritat per a la tria dels horts: 

 14 de maig de 2013 a les 13 hores: Primer  sorteig per  ser adjudicataris  d'un  
primer hort per aquelles persones admeses que han sol·licitat un hort.

 14 de maig de 2013 a les 13:15 hores: Segon sorteig per ser adjudicataris d'un  
segon hort per aquelles persones admeses que han sol·licitat un segon hort.

3.- En data 14 de maig de 2013 es van celebrar els respectius sorteigs en què va resultar  
el següent ordre de prioritat per a la tria dels horts:

 Primer sorteig (persones admeses que han sol·licitat un primer hort):
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)

 Segon sorteig (persones admeses que han sol·licitat un segon hort):
1. (...)
2. (...)

4.- En data 16 de maig de 2013 les persones adjudicatàries van ser convocades als horts  
municipals a les 17:30h per a la tria dels horts, els quals van quedar distribuïts de la  
següent manera:

Nom Hor
t

(...) 20
(...) 22
(...) 9
(...) 26
(...) 30
(...) 18
--------- 13

5.- El Sr.  (...)  no assisteix a l'acte de repartiment dels horts i comunica verbalment a  
l'Ajuntament que renuncia a l'hort que li pogués pertocar.
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És per la qual cosa que s'ha contactat telefònicament amb el Sr. (...), essent el primer de 
la llista d'espera, el qual ha acceptat l'atorgament d'un segon hort, en aquest cas, l'hort  
número 13.

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb la clàusula 7.3 del plec de clàusules per a l'atorgament de les  
llicències d'ús privatiu dels horts municipals de Celrà la persona que no comparegui en  
l'acte de distribució dels horts quedarà automàticament exclosa de la llista d'adjudicataris  
d'un hort municipal.

2.- D'acord amb la clàusula 7.7 del plec de clàusules, quan hi hagi un hort vacant, se l'ha  
d'oferir, d'acord amb la llista d'espera de la clàusula 7.2 al primer de la llista d'espera, i  
així  successivament  respecte  a  la  resta  d'  admesos  inclosos  en la  llista  d'espera.  En  
aquest cas, l'Ajuntament comunicarà telefònicament a la persona aspirant de la existència  
de la vacant perquè manifesti en el mateix moment si està o no interessat en l'adjudicació  
de l'hort.

3.-  De conformitat  amb l'article  57.1 del  Decret  336/1988, de 17 d'octubre,  pel  qual  
s'aprova el  Reglament  del  patrimoni  dels  ens  locals,  l'ús  privatiu  és  el  constituït  per  
l'ocupació  directa o immediata d'una porció del domini  públic,  de manera que limiti  o  
exclogui la utilització per part dels altres interessats.

4.- L'article 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del  
patrimoni dels ens locals, disposa que en el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han  
de tenir en compte els principi d'objectivitat, publicitat i concurrència.

5.-  L'article  92.4  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les  
administracions  públiques,  apartat  que  és  bàsic,  disposa  que  les  autoritzacions  s'han  
d'atorgar per temps determinat,  essent el  seu termini  màxim de duració,  incloses les  
pròrrogues, de 4 anys.

Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret  
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,  
els articles 91 i següents de la Llei  33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les  
administracions públiques i el Decret d'Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011.

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

A C O R D

Primer.- Atorgar a les persones que es llisten a la taula següent la llicència per a l'ús  
privatiu d'un hort municipal, en concret de l'hort indicat al costat segons numeració del  
plànol  adjunt,  per  un  període  d'1  any,  que  s'iniciarà  el  22  de  maig  de  2013,  sense 
perjudici  que  es  pugui  autoritzar  la  seva  pròrroga,  prèvia  sol·licitud  de  la  persona  
interessada, i amb caràcter anual, per un termini màxim, incloses les pròrrogues, de 4  
anys.

Nom DNI Hor
t

(...) (...) 20
(...) (...) 22
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(...) (...) 9
(...) (...) 26
(...) (...) 30
(...) (...) 18
(...) (...) 13

L'atorgament de la present llicència queda subjecta a les següents condicions:

1. Les persones autoritzades queden obligades a satisfer una taxa anual per cada hort  
autoritzat, d'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització  
privativa  o  aprofitament  especial  de  les  instal·lacions  municipals  (s'adjunta  la  
liquidació corresponent). El pagament de la taxa s'efectuarà per part de l'usuari/a  
en  els  primers  15  dies  posteriors  a  la  data  de  recepció  de  la  notificació  de  
l'autorització de l'ús privatiu mitjançant ingrés a la Caixa municipal per qualsevol  
dels  mitjans  admesos  en  dret.  En  cas  de  pròrroga,  igualment,  en els  primers  
quinze dies posteriors a la data de recepció de la notificació de  pròrroga de la 
llicència.

2. Les persones adjudicatàries hauran de dipositar una garantia de 15 € per cada hort 
de 25 m2, que hauran d'ingressar a la Caixa Municipal, un cop rebin la notificació  
de l'adjudicació. L'import d'aquesta garantia s'executarà per cobrir possibles danys 
o desperfectes, si es dóna el cas, i es retornarà a la finalització de l'autorització. 
La garantia es podrà formalitzar en qualsevol dels mitjans admesos en dret a la 
Caixa de l'Ajuntament.

3. Els usuaris/es dels horts municipals han de formalitzar de manera individual  una 
pòlissa d'assegurances, per l'assumpció de la responsabilitat derivada de 
l'ocupació.  La pòlissa d'assegurances s'haurà de concertar en el termini  dels 
primers 15 dies posteriors a la data de recepció de la notificació de l'autorització de 
l'ús privatiu. 

4. Les persones adjudicatàries han de complir  amb les condicions establertes al plec 
de clàusules per l'atorgament de les llicències d'ús privatiu dels horts municipals de  
Celrà 

Segon.- L'incompliment de qualsevol de les condicions reflectides en el paràgraf primer  
deixaria sense efecte la present llicència administrativa atorgada a les persones llistades a  
la taula del paràgraf primer per a l'ús privatiu dels horts municipals de Celrà. 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.”

PERSONAL

8.-  Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció 
d'una  plaça  de  peó  de  manteniment,  per  interinitat,  fins  que  la  plaça  quedi 
coberta en propietat.

“En sessió ordinària del ple de l'ajuntament de Celrà de data 14 de maig de 2013, es va  
acordar modificar la plantilla de personal per a l'exercici 2013, mitjançant l'amortització  
d'una  plaça  d'oficial  i  la  creació  d'una  plaça  de  peó  de  manteniment,  així  com 
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l'amortització del lloc de treball d'oficial de l'EDAR i la creació d'un nou lloc de peó de  
manteniment de l'EDAR.

És necessari procedir a la convocatòria pública per a la contractació laboral temporal de la  
plaça vacant de peó de manteniment, modalitat del contracte: interinitat, fins que la plaça  
quedi  coberta  en  propietat.   El  motiu  és  perquè  el  proper  dia  25  d'agost  de  2013  
s'extingirà  la  relació  laboral  amb  la  Corporació  de  la  persona  que  ocupava  la  plaça  
d'oficial, amb motiu de la seva jubilació total, així com el contracte de relleu formalitzat.

Ha emès informe l'encarregada de l'EDAR, mitjançant  el  qual  es  posa  de manifest  la  
necessitat de cobrir de manera urgent la plaça.

Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur  
a terme per a la contractació laboral temporal de la plaça vacant de peó de manteniment.

De conformitat amb el que disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos  
Generals de l'Estat per a l'any 2013, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de  
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del  
dèficit públic, articles 7, 11, 55, 60, 61 i 83 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut  
Bàsic de l'Empleat Públic, i vistos els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de  
juliol, pel qual s' aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, article 286 del  
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'  abril,  pel  qual  s'  aprova el  Text  Refós  de  la  Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, article  46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'  
octubre, pel qual s' aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos  
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el conveni col·lectiu del personal  
laboral de l'Ajuntament de Celrà;

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 les Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció, mitjançant  
el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de peó de manteniment, per a la contractació  
laboral temporal, modalitat del contracte: interinitat, fins que la plaça quedi coberta en  
propietat.

La cobertura definitiva d'aquesta plaça s'ajustarà a les restriccions establertes en la Llei  
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 i en les  
futures lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Segon.- Procedir  a donar publicitat  a  les esmentades bases i  a la  convocatòria  de l'  
esmentada plaça, al BOP de Girona, a on es publicarà íntegrament aquestes bases, i un  
extracte de l' anunci de la convocatòria al DOGC  i al Tauler d'anuncis de la Corporació.”

HISENDA PÚBLICA

9.- Aprovació de preus públics per a la realització d'una sortida escolar de les 
escoles bressol municipals.

“ANTECEDENTS DE FET
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1.- Les Escoles Bressol Municipals, amb el consens de les famílies dels infants atesos, han  
organitzat  una  sortida  per  l'alumnat  dels  nivells  educatius  2-3  anys  com a  activitat  
extraordinària.

El proper dia 4 de juny de 2013 tots els infants que hi volen participar, gaudiran d'una  
sortida  amb autobús  a  la  casa  de  colònies  “Mas  Batllori”  situada  a  Cornellà  de  Terri  
acompanyats de les seves educadores referents.

2.-  La  realització  d'aquesta  activitat  suposarà  per  a  l'Ajuntament  de  Celrà  un  cost  
addicional, per la qual cosa cal implantar un preu públic.

3.- En data 14 de maig de 2013 les directores de les dues escoles bressol municipals de  
Celrà han emès un informe proposant el preu de l'activitat per cada infant participant  
calculat segons l¡ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de  
cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament de Celrà.

FONAMENTS DE DRET

1. L 'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s' aprova el Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals  
poden  establir  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  realització  d'activitats  de  
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la  
lletra B), de l' article 20.1 d' aquesta Llei. 
  
2. L 'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril,  reguladora de taxes i preus públics,  
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. 
  
D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova  
per unanimitat l'adopció del següent 

A C O R D 

Primer.-  Aprovar  el preu  públic  per  a  la  sortida  escolar  organitzada  per  les  escoles  
bressol municipals de Celrà durant el curs 2012-2013 per l'import de 15,85 euros. 

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

CONVENIS
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10.- Aprovació de convenis d'estudiants de pràctiques de l'Institut de Celrà.

“L'Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar  
la seva formació des d'una vessant pràctica. 

Per aquesta raó, és d'interès de l'Ajuntament de Celrà signar un conveni de col·laboració  
per a la formació pràctica en centres de treball, amb el Departament d'Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya, per a què els estudiants que s'indiquen a continuació puguin  
realitzar la seva formació pràctica a l'Ajuntament de Celrà:

 (...), de l'Institut de Celrà. 
Període de pràctiques: 1/07/2013 a 12/07/2013, segons l'horari establert al conveni. 
Lloc de realització de les pràctiques: a l'escola bressol Trapelles.

 (...), de l'Institut de Celrà. 
Període de pràctiques: 1/07/2013 a 12/07/2013, segons l'horari establert al conveni. 
Lloc de realització de les pràctiques: a l'escola bressol Trapelles.

 (...), de l'Institut de Celrà. 
Període de pràctiques: 1/07/2013 a 24/07/2013, segons l'horari establert al conveni. 
Lloc de realització de les pràctiques: a Ràdio Celrà.

 (...), de l'Institut de Celrà. 
Període de pràctiques: 26/06/2013 a 17/07/2013, segons l'horari establert al conveni.  
Lloc de realització de les pràctiques: a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Celrà.

 (...), de l'Institut de Celrà. 
Període de pràctiques: 26/06/2013 a 17/07/2013, segons l'horari establert al conveni.  
Lloc de realització de les pràctiques: a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Celrà.

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

A C O R D

Primer.- Aprovar els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de  
treball dels estudiants indicats en la part expositiva del present acord, que s'adjunten com  
a annex al present acord.

Segon.-  Facultar a l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord al Departament d'Ensenyament (Institut de Celrà).”

11.- Aprovació de conveni d'estudiant de pràctiques de l'Escola Tècnica Girona.

“L'Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar  
la seva formació des d'una vessant pràctica. 

Per aquesta raó, és d'interès de l'Ajuntament de Celrà signar un conveni de col·laboració  
per a la formació pràctica en centres de treball, amb el Departament d'Ensenyament de la  
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Generalitat de Catalunya, per a què els estudiants que s'indiquen a continuació puguin  
realitzar la seva formació pràctica a l'Ajuntament de Celrà:

 (...), de l'Escola Tècnica Girona. 
Període de pràctiques: 22/05/2013 a 30/07/2013, segons l'horari establert al conveni.  
Lloc de realització de les pràctiques: àrees de Promoció econòmica i Serveis Generals  
de l'Ajuntament de Celrà.

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

A C O R D

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de  
treball de l'estudiant indicat en la part expositiva del present acord, que s'adjunta com a  
annex al present acord.

Segon.-  Facultar a l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  al  Departament  d'Ensenyament  (Escola  tècnica  
Girona).”

12- Aprovació dels convenis de cessió temporal d'objectes de caire històric per al 
centre d'interpretació del camp d'aviació de Celrà.

La Secretària de la Corporació, Sra. Rosa M. Melero Agea, informa als presents que atès 
que  el  Sr.  Alcalde  de  la  Corporació  és  fill  d'una  de  les  persones  que  cedeixen 
temporalment els objectes de caire històric per al centre d'interpretació del camp d'aviació 
de Celrà, 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 
aquest acord. 

“El Sr. (...)  i el Sr. (...)  són propietaris de diversos objectes de caire històric relacionats  
amb la IIa República Espanyola i la Guerra Civil Espanyola.  

L'Ajuntament de Celrà està exposant al públic objectes i material divers, propietat del Sr.  
(...) i del Sr.  (...), al centre d'interpretació del camp d'aviació de Celrà, situat al centre  
cultural la Fàbrica, és per la qual cosa que cal formalitzar la cessió temporal a favor de  
l'Ajuntament de Celrà d'aquests objectes.

Sobre la  base d'aquests  antecedents la  Junta  de Govern de la  corporació aprova per  
unanimitat dels membres presents, amb l'abstenció del Sr. Alcalde de la Corporació, en  
virtut del que disposen els articles 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les  
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Bases de Règim Local i 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les  
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, l'adopció del següent  

ACORD

Primer.- Aprovar el document de cessió temporal d'objectes de caire històric entre el Sr.  
(...) i l'Ajuntament de Celrà, que s'adjunta com a annex al present acord.

Segon.- Aprovar el document de cessió temporal d'objectes de caire històric entre el Sr.  
(...) i l'Ajuntament de Celrà, que s'adjunta com a annex al present acord.

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

Quart.- Comunicar el present acord al Sr. (...) i al Sr. (...).”

13. Altres assumptes de caràcter urgent.

En compliment del que estableix l'article 91.4 del R.O.F., l'alcalde president proposa que 
s'inclogui per raó d'urgència, a la consideració de la Junta de Govern, un assumpte no 
comprès dins de l'ordre del dia i  que correspon al següent: la modificació del conveni 
entre l'Ajuntament de Celrà i Repsol Butano S.A. pel foment de l'ús de l'Autogas com a 
carburant als vehicles del municipi de Celrà.      

S'aprova per unanimitat la urgència.

“En sessió ordinària de la junta de govern local de Celrà de data 5 de febrer de 2013, es  
va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Celrà i Repsol Butano SA pel  
foment de l'ús de l'Autogas (GLP Automoció) com a carburant als vehicles del municipi de  
Celrà.
 
En  data  23  d'abril  de  2013,  registre  d'entrada  municipal  número  1.197,  la  Direcció  
Territorial  de  Catalunya  i  Balears  de  Repsol  Butano,  S.A.  proposa  la  modificació  del  
redactat de l'apartat C de la clàusula cinquena de l'esmentat conveni, quedant redactat de  
la següent manera:

“c) Avaluar possibles aportacions per la compra o adaptació a Autogas de vehicles  
municipals i promocionar l'adquisició o adaptació de vehicles propulsats amb Autogas dels  
vehicles prestadors de serveis públics i flotes privades.”

L'Ajuntament  de Celrà mostra la  seva conformitat  amb la  modificació  de l'esmentada  
clàusula.

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

A C O R D

Primer. Aprovar  la  modificació  de  la  clàusula  5.c  del  conveni  de  col·laboració  entre  
l'Ajuntament de Celrà i Repsol Butano SA pel foment de l'ús de l'Autogas (GLP Automoció)  
com a  carburant  als  vehicles  del  municipi  de  Celrà,  quedant  redactat  de  la  següent  
manera: 
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“c) Avaluar possibles aportacions per la compra o adaptació a Autogas de vehicles  
municipals i promocionar l'adquisició o adaptació de vehicles propulsats amb Autogas dels  
vehicles prestadors de serveis públics i flotes privades.”

Segon. Facultar l'Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per  
fer efectiu el present acord.

Tercer. Comunicar el present acord a l'empresa Repsol Butano SA.”

14. Comunicacions i informacions.

No s'escau.

15. Precs i preguntes.

No s'escau.

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


