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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 11/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 4 de juny de 2013
Horari: de 18.45 hores a 19.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 18.45 hores del dia 4 de juny 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. Susana Pascual Pozo
Sra. Júlia Palomer Mallorquí

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 21 de maig de 2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de maig de 2013, l’esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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OBRES MAJOR

2.-  Expedient  obres  85/2005.  Pròrroga  llicència  obres  per  construcció  d’un 
habitatge unifamiliar a la Travessera del Padró núm. 34 de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 30 de setembre de 2005, per Resolució d’Alcaldia (Decret 651/2006), es va  
atorgar  a la  Sra.  (...)  llicència  d’obres per  construcció  d’un habitatge  unifamiliar  a  la  
Travessera del Padró núm. 34 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 10 d’octubre de 2005.

2.- En data 31 de juliol de 2008, registre municipal d’entrada núm. 2.261, es va sol·licitar  
una pròrroga de la llicència i en data 12 d’agost de 2008, per Resolució d’Alcaldia (Decret  
505/2008), es va atorgar a la Sra. (...) una pròrroga de 18 mesos de la llicència d’obres  
85/2005 a comptar des del dia 10 d’octubre de 2008. Resolució degudament notificada en  
data 4 de novembre de 2008.

3.- En data 2 de març de 2010, registre municipal d’entrada núm. 591, es va sol·licitar  
una pròrroga de la llicència i en data 6 d’abril de 2010, per Resolució d’Alcaldia (Decret  
139/2010), es va atorgar a la Sra. (...) una pròrroga de 18 mesos de la llicència d’obres  
85/2005 a comptar des del dia 10 d’abril de 2010. Resolució degudament notificada en  
data 1 de juny de 2010.

4.-  En data  1  de setembre de 2011,  registre  municipal  d’entrada núm. 2.288,  es va  
sol·licitar una pròrroga de la llicència i en data 6 de setembre de 2011, per acord de Junta  
de Govern local, es va atorgar a la Sra. (...) una pròrroga de 18 mesos de la llicència  
d’obres 85/2005 a comptar des del dia 10 d’octubre de 2011. Per tant, fins el dia 10  
d’abril de 2013. Resolució degudament notificada en data 13 de setembre de 2011.

5.- En data 14 de març de 2013, registre municipal  d’entrada núm. 738, la Sra. (...)  
sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres i posant de manifest que les obres a data  
d’avui estan paralitzades.
 
6.- En data 13 de maig de 2013 l’arquitecte municipal emet informe favorable.

FONAMENTS DE DRET

La Disposició Transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del  
text  refós  de  la  llei  d’urbanisme  aprovat  per  decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  
estableix a l’apartat primer, paràgraf a), que les persones titulars de llicències d’obres en  
vigor,  atorgades  de  conformitat  amb  la  normativa  tècnica  en  matèria  d’edificació  i  
d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei,  poden  
sol·licitar  la  pròrroga de la  vigència  si,  després d’haver iniciat  l’execució  de les  obres  
autoritzades,  no poden finalitzar-les  en els  terminis  fixats  per  causa de la  conjuntura  
actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.

La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text  
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat tercer, que el termini màxim de pròrroga 
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de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és el 31 de desembre de  
2014.

De conformitat amb la disposició transitòria primera de la llei 3/2012, de 22 de febrer, de  
modificació del text refós de la llei d’urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de  
la taxa per expedició de documents administratius;

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.-  Concedir a la Sra. (...) amb DNI núm. (...) una pròrroga de la llicència d’obres  
per a la finalització de la construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a la Travessera  
del Padró núm. 34 de Celrà, fins al 31 de desembre de 2014.
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència  
(OF.11): 80 €

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

3.- Expedient obres 125/2008. Pròrroga llicència d’obres per construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Ronda de baix núm. 12 de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 4 de novembre de 2008, per acord de Junta de Govern, es va atorgar al Sr.  
(...) amb DNI núm. (...) llicència d’obres per construcció d’un habitatge unifamiliar entre  
mitgeres a la Ronda de Baix núm. 12 de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència  
urbanística el termini per iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3  
anys, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència, resolució  
degudament notificada en data 14 de novembre de 2008; La pròpia llicència ja advertia al  
titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament  
com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per la meitat del termini què  
es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.

2.- En data 8 de novembre de 2011, registre municipal d’entrada núm. 2.872, es sol·licita  
una pròrroga de la llicència obres i en data 15 de novembre de 2011, mitjançant acord de  
Junta de Govern local,  es va atorgar al Sr. (...) una pròrroga per acabar les obres de 18  
mesos a comptar des del dia 14 de novembre de 20011. Resolució degudament notificada  
en data 21 de novembre de 2011.

5.- En data 10 de maig de 2013, registre municipal d’entrada núm. 1.426, el Sr. (...)  
sol·licita  una  pròrroga  de  la  llicència  d’obres  per  acabar  les  obres  de  construcció  de  
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Ronda de Baix núm. 12 de Celrà.

4.- En data 16 de maig de 2013 l’arquitecte municipal emet informe favorable.
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FONAMENTS DE DRET

La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text  
refós de la llei d’urbanisme aprovat per decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix a  
l’apartat  primer,  paràgraf  a),  que  les  persones  titulars  de  llicències  d’obres  en vigor,  
atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge  
anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la  
pròrroga de la vigència si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no  
poden  finalitzar-les  en  els  terminis  fixats  per  causa  de  la  conjuntura  actual  de  crisi  
econòmica en el sector de la construcció.

La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text  
refós de la llei d’urbanisme, estableix a l’apartat tercer, que el termini màxim de pròrroga 
de les llicències d’obres a la qual fa referència l’apartat primer és el 31 de desembre de  
2014.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb la disposició transitòria primera de la llei 3/2012,  
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme i l’ordenança fiscal  
núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius;

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 al Sr. (...) amb DNI núm. (...) una pròrroga de la llicència d’obres per a  
la finalització de la construcció de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a la Ronda  
de Baix núm. 12 de Celrà, fins al 31 de desembre de 2014.

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

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

4.- Expedient obres 97/2011. Modificació de llicència urbanística, al carrer Pau 
Vila núm. 5 de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

En data 15 de novembre de 2011, per acord de Junta de Govern local,  es concedeix  
llicència urbanística al Sr.  (...)  amb NIF núm.  (...) per a la construcció d’un habitatge  
unifamiliar  aïllat  amb  piscina  al  carrer  Pau  Vila  núm.  5  de  Celrà  (expedient  obres  
97/2011). Resolució degudament notificada en data 17 de novembre de 2011.

En data 20 de desembre de 2012, per acord de Junta de Govern local, s’acorda fer constar  
que en la llicència  urbanística concedida en sessió de data 15 de novembre de 2011,  
també s’entén concedida a favor de la Sra. (...) a sol·licitud dels propis interessats.
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En data 7 de maig de 2013, amb registre municipal d'entrada núm. 1.377, l’arquitecte Sr. 
(...) sol·licita una modificació de la llicència d’obres atorgada en data 15 de novembre de  
2011, en virtud dels plànols presentats. I en data 23 de maig de 2013, registre municipal  
d’entrada núm. 1.549, l’arquitecte Sr.  (...), presenta els mateixos plànols presentats en  
data 7 de maig de 2013, però degudament visats.

En data  30 de maig  de 2013, l’arquitecta  municipal  emet  informe favorable  per  a la  
modificació de volumetria de l’edificació, el qual es transcriu a continuació:
“
(...)
A. PARCEL·LA

Es  tracta  d’una  parcel·la  per  a  habitatge  unifamiliar  aïllat  situada  al  carrer  Pau  Vila  
número  5.  La  parcel·la  fa  613  m2  segons  documentació  de  projecte.  Actualment  
l’habitatge es troba en construcció.

B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ

• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament per la  
Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre de 1998.

• Modificació  número  3  del  Pla  General  d’Ordenació  Urbana  de  Celrà,  aprovada  
definitivament el 27 de juliol de 2006.

• Modificació  número 11 del  Pla  General  d’Ordenació  Urbana de  Celrà,  aprovada  
definitivament el 15 de juliol de 2009.

C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

Classificació del sòl: Sòl Urbà

Qualificació del sòl: Zona 5b – Zona de Ciutat Jardí intensitat II

Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació:

Subzona Ciutat Jardí intensitat 2 (clau 5b): 

Ordenació : aïllada.
Front mínim de parcel·la: 16 m.
Parcel·la mínima: 600 m2.
Edificabilitat neta: 0,50 m2 de sostre / m2 de sòl.
Edificabilitat auxiliar: 0,05 m2 de sostre / m2 de sòl.
Sostre màxim: 450 m2.
Densitat: un habitatge per parcel·la.
Ocupació: 35 %
Planta baixa: d'acord amb l'art. 52.
Alçada Reguladora: 7,50 m.
Separacions: a carrer: 3 m.

a fons de parcel·la: 3 m o ½ de l'alçada.
a laterals: 3 m o ½ de l'alçada.

Alçada construcció auxiliar: 3,00 m.
Tanques: d'acord art. 40.3.
Accés a l'edifici: un per fracció de parcel·la.
Nombre màxim de plantes: PB+1PP
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Usos admesos planta soterrani: aparcament, serveis tècnics edifici.
Usos admesos planta baixa: habitatge, hoteler, oficina, artesanal en una superfície inferior  
al 20 % edificat.
Usos admesos plantes pis: habitatge, hoteler.

D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ

Segons documentació  presentada corresponent  als  plànols  que modifiquen  el  Projecte  
Bàsic i  d’Execució d’un habitatge unifamiliar aïllat signat per l’arquitecte (...), s’exposa  
que s’han realitzat uns canvis sol·licitats per la propietat. Els canvis són els següents:

- Es modifica l’accés peatonal a la parcel·la, que passa de ser al lateral a situar-se al  
mig  de  la  façana.  Això  modifica  les  escales  i  rampa  d’accés  a  l’habitatge.  La  
proposta presentada segueix adequant-se a la normativa vigent.

- Es situa  la  casa  a cota +0.45m respecte  la  cota de referència.  En el  projecte  
aprovat la cota era +0.35m. Per tan,  la  casa es situa 10 cm més alta  que la  
llicència atorgada.

- S’eliminen les portes correderes que unien el garatge amb la sala d’usos múltiples.  
I es modifica la posició de la paret que separa la sala d’usos múltiples amb el  
vestíbul en la planta soterrani. Només implica canvis de distribució.

- El bany de la planta soterrani es modifica en sala de caldera i el traster en bany.  
Només implica canvis de distribució.

- Es modifica la cota de coronació dels ampits de coberta. En el projecte hi havia  
dues cotes de coronació a +6.80m i a +7.25m, es proposa unificar els ampits amb 
una sola cota de coronació a +6.75m.

- Es modifica l’alçada de l’edificació. En el projecte era +6.97m i a la modificació és  
7.30m. Es segueix complint el paràmetre d’alçada màxima reguladora que és de  
7.50m.

- Es modifica  la  cota  de  les  terres  perimetrals  a  l’habitatge,  es  respecta  no  fer  
terraplens superiors a 1.50m.

- Es modifica l’alçada lliure de planta baixa i planta primera. En el projecte l’alçada  
lliure era de 2.70m. Es modifica a 2.75m.

- Es modifiquen els alçats de tanques de parcel·la. Les tanques hauran de complir  
amb l’article 40.3 del PGOU sobre tanques.

Es tracta d’una obra major.

E. CONCLUSIONS

Les  modificacions  presentades  modifiquen  la  volumetria  de  l’edificació,  però  no  les  
superfícies. Els canvis proposats segueixen complint amb el PGOU de Celrà. Cal recordar  
que els canvis que es vulguin fer han d’estar aprovats per l’Ajuntament prèviament a la  
seva execució.

S’informa  FAVORABLE  sobre  les  modificacions  de  la  llicència  (exp.  97/2011)  de  
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Pau Vila número 5.

En cas d’instal·lar aparells d’aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència.

És el que s’informa pels efectes oportuns. “
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FONAMENTS DE DRET

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; l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la Taxa per expedició de  
documents administratius i el 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 del següent

A C O R D 

Primer.-  Aprovar  la modificació de la llicència d’obres concedida per Junta de Govern  
Local, en sessió de data 15 de novembre de 2013, atorgada a favor del Sr. (...) i la Sra. 
(...), d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta municipal. 

Segon.- Aprovar  la  liquidació  corresponent  a  la  taxa  municipal  de  modificació  de 
llicència (OF.11): 80 €

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

5.- Expedient número 54/2013. Ratificació decret d’alcaldia 269/2013, de data 
23 de maig de 2013. Modificació d’un forjat al carrer Ter, s/n de Celrà.

“Per Decret d’Alcaldia número 269/2013, de data 23 de maig de 2013, es resol el que es  
transcriu íntegrament a continuació:
“

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

En data 14 de maig de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 1460, Esteve Química  
SA amb DNI/NIF núm. (...) presenta  sol·licitud per: modificació d'un forjat per ubicar-hi un 
dipòsit al carrer Ter, núm. s/n de Celrà -expedient número 54/2013- 

En data 20 de maig de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 1508, Esteve Química  
SA  presenta  documentació complementària; 

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; 

Per tot l’exposat; 
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HE RESOLT 

Primer.- Atorgar  a  Esteve  Química  SA amb  DNI/NIF  núm. (...)  llicència  municipal  per: 
modificació d'un forjat per ubicar-hi un dipòsit al carrer Ter, núm. s/n 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. 
- Full visat d'assumeix de direcció de les obres.
- Full d'assumeix de coordinació de seguretat.
- Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública, si és el cas.

   Condicions:
- Cal  comunicar  a  l'òrgan  ambiental  competent  perquè  atorgui  autorització  de  la  

modificació  no  substancial  de  l'activitat  ja  autoritzada,  de  conformitat  amb  el  que 
disposa l'article  59.5 de la Llei  20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i  control  
ambiental de les activitats.

- 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.
- 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.
- 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.
- Les obres  compliran  amb tota  la  normativa  urbanística  del  Pla  General  d'Ordenació  

Urbana de Celrà i les modificacions puntuals que li corresponguin.
- 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: 
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base Liquidable declarada: 3.073,58 €
Tipus de gravamen:   3,25 %
Import: 99,89 €
Placa Informativa: 12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11): 80,00 €

TOTAL:     191,89 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.

En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació adopta per unanimitat  
el següent  

A C O R D

Únic.-  Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  número 269/2013, de data 23 de maig  de 2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.”

6.-  Expedient  número  59/2013.  Construcció  d’una  piscina  al  carrer  Joan 
Coromines núm. 10 de Celrà.

“En data 20 de maig de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 1510,  (...)  amb 
DNI/NIF  núm. (...)  presenta  sol·licitud  per:  construcció  de  piscina  al  carrer  Joan  
Coromines, núm. 10 (ref. cadastral (...)) de Celrà -expedient número 59/2013-

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.
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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 a  (...)  amb DNI/NIF núm. (...) llicència municipal per: construcció de 
piscina al carrer Joan Coromines, núm. 10 (ref. cadastral (...)) 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.
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas.

Condicions:
L’obra del vas de la piscina es situació a un mínim de 3 metres dels límits dels veïns.
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  
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)
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Base Liquidable declarada:
14.009,69 €
Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:   
455,31 €

Placa Informativa         12,00 €

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

TOTAL:   547,31 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.”

CONTRACTACIÓ

7.- Adjudicació del contracte menor de serveis, relatiu menjador casalet mes de 
juliol de 2013 a l’escola bressol Gínjols.

“ANTECEDENTS DE FET

És d’interès de la Corporació contractar a una empresa perquè dugui a terme el servei de  
menjador del casalet d’estiu a l’escola bressol municipal Gínjols, durant el mes de juliol de  
2013. 

Ha  presentat  la  seva  proposició  l’empresa  Bo  i  Sa  Servei  d’Àpats  SL,  suficientment  
capacitada per a dur a terme aquest servei.

Han emès informe les directores de les escoles bressols proposant la contractació  del  
servei de menjador del casalet d’estiu a favor de Bo i sa Servei d’àpats, S.L., a l’escola  
bressol Gínjols, amb una previsió de 40 infants durant la primera quinzena de juliol i de  
36 durant la segona quinzena de juliol.

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  de contractes del sector públic  l’objecte del  
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 17 de l’Annex II del TRLCSP.

2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic.

3.- La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb 
el Decret d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 
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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

Primer.- Adjudicar el contracte menor del servei consistent en el servei de menjador del 
casalet d’estiu a l’escola bressol municipal Gínjols, durant el mes de juliol de 2013, a favor  
de l’empresa Bo i Sa Servei d’Àpats SL, amb  CIF  (...) i domicili al Parc Industrial Sant  
Gregori nau F-2 Ctra. de Cartellà km. 0,5 de Sant Gregori. L’import és el següent:

• Preu de cada menú: 3,40 € IVA exclòs (3,74 € IVA inclòs).
• Import màxim de contractació a raó de 40 menús diaris: 3.128,00€ IVA exclòs  

(3.440,80€ IVA inclòs). 
• Període: de l’1 al 31 de juliol de 2013 (ambdós inclosos).

Segon.- Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció dels menús efectivament  
realitzats, els quals seran prèviament validats per les directores de les escoles bressol i  
fiscalitzades per intervenció de la Corporació.

Tercer.-  El  pagament  es  farà  efectiu  en el  termini  màxim de  30 dies a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament  
prestats.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’ aplicació pressupostària número  
76 3211 22799  “servei menjador escoles bressols” del pressupost de la corporació per a  
l’exercici 2013.

Cinquè.-  Notificar aquest acord a  Bo i Sa Servei d’Àpats SL i comunicar-li que aquest  
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Sisè.-  Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.”

PERSONAL

8.- Retribucions complementàries: bustiada quadríptic EMDC curs 2013-2014.

“Atès que calia efectuar el repartiment dels tríptics amb la informació del curs 2013-2014  
de l’escola municipal de dansa per tots els domicilis de Celrà, les Sres. (...) i (...) van  
sol·licitar voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada  
de treball, realitzant la meitat del municipi cadascuna.

Vist l’informe favorable de la directora de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, de data 21  
de maig, en el que es posa de manifest que les Sres. (...) han realitzat aquest servei de  
repartiment.
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern de la Corporació adopta per  
unanimitat el següent

A C O R D

Primer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
125,00 euros a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat per  
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realitzar  el  repartiment dels tríptics  amb la  informació  del curs 2013-2014 de l’escola  
municipal  de dansa per  tots  els  domicilis  de Celrà,  quantitat  que s’ha d’abonar en la  
nòmina del mes de juny de 2013.  

Segon.- Imputar  la  despesa  en  l’aplicació  pressupostària  número  77  3351  13002  
“Retribucions complementàries personal laboral Escola Dansa” del pressupost 2013 de la 
Corporació.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
125,00 euros a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat per  
realitzar  el  repartiment dels tríptics  amb la  informació  del curs 2013-2014 de l’escola  
municipal  de dansa per  tots  els  domicilis  de Celrà,  quantitat  que s’ha d’abonar en la  
nòmina del mes de juny de 2013.  

Quart.-  Imputar  la  despesa  en  l’aplicació  pressupostària  número  11  9200  15000 
“productivitat personal serveis generals” del pressupost 2013 de la Corporació.

Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
Corporació.”

9.- Aprovació de bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una 
borsa de treball per cobrir les suplències temporal de conserge.

“És  d’interès  d’aquest  Ajuntament  contractar  laboralment,  amb caràcter  temporal  i  a  
temps parcial (20 hores/setmanals), un/a conserge amb la finalitat de substituir part de la  
jornada de treball del conserge del centre cultural, actualment absent per una incapacitat  
temporal, des de fa més de tres mesos. 

Ha  emès  informe  la  tècnica  de  cultura,  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 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 de la Corporació adopta per  
unanimitat el 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,  per  a  contractació  laboral  temporal,  modalitat  del  
contracte: interinitat, fins a la reincorporació del titular de la plaça.
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Segon.- Procedir a donar publicitat a les esmentades bases i la seva convocatòria al BOP 
de Girona, a on es publicaran íntegrament aquestes bases, i un extracte de l’anunci de la  
convocatòria al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació.”

10.- Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.

11.- Comunicacions i informacions.

L’alcalde-President informe dels assumptes que s’inclouran en l’ordre del dia del proper ple 
ordinari, que se celebrarà el dia 11 de juny de 2013.

12.- Precs i preguntes

No s’escau.

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


