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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 13/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 2 de juliol 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 2 de juliol 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. Gerard Fernandez Tatjé

Regidors membres

Sr. Daniel Cornellà Detrell
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 18 de juny de 2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de juny de 2013, l’esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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LLICÈNCIA OBRA MAJOR

2.- Expedient 73/2013 : reforma habitatge unifamiliar al C/ Parets, 12.

“En data 18 de juny de 2013 amb registre municipal  d'entrada núm. 1794, XXX amb  
DNI/NIF núm. XXX presenta  sol·licitud per: reforma habitatge unifamiliar al carrer Parets, 
núm. 12 (ref. cadastral núm. XXX) de Celrà -expedient número 73/2013- 

En data 26 de juny de 2013, registre de sortida municipal núm. 1.163, es requereix al Sr.  
XXX documentació complementària.

En data 1 de juliol  de 2013, registre d’entrada municipal  núm. 1.398, es 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 339/2013, de data 25 de juny de 2013, 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 Local 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:  reforma 
habitatge unifamiliar al carrer Parets, núm. 12 (ref. cadastral núm. 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: 

   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:
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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.
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.
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  presentarà  plànol  definitiu  de  les  obres,  certificat  final  d'obra,  sol·licitud  de  1era  
ocupació i alta cadastral.
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per  
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació  
de qualsevol altre servei municipal.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.

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

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

Base Liquidable declarada:
79.917,03 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                2.597,30 
€

Placa Informativa         12,00 €

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

TOTAL:   2.919,30 Euros 
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Cinquè.- Fer  constar  al  sol·licitant  que  l'anterior  liquidació  esdevindrà  definitiva,  si  
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa  
per aquest Ajuntament. 

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

PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA

3.- Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària titulat “restauració del Castell 
de Mabarrera Fase 2013”.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- L’arquitecte Sr.  XXX, l’arquitecte tècnic Sr.  XXX i l’historiador Sr.  XXX del Servei de 
Monuments de la Diputació de Girona, han redactat el projecte d’obra ordinària municipal  
titulat “Restauració del Castell de Mabarrera de Celrà- Fase 2013”, amb un pressupost  
total  d’execució  per  contracte   de  16.528,92  Euros,  IVA  exclòs  (  20.000  Euros,  IVA  
inclòs).

Les obres definides en el projecte consisteixen en la restauració del Castell de Mabarrera,  
essent les següents actuacions:

 El  present  projecte  preveu  continuar  les  obres,  endegades  l'any  2006,  de  
consolidació de les restes del castell, més encara un cop pràcticament han finalitzat  
els treballs arqueològics.

 En  la  fase  actual  es  pretén  consolidar  la  paret  del  costat  sud,  que  s'hagué  
d'apuntalar per evitar-ne l'ensulsiada. Per no deixar uns tirants metàl·lics a la vista  
s'opta per lligar la paret travessera i la de façana sud amb un cèrcol de formigó  
armat embegut dins la paret, que així quedarà amagat per les mateixes pedres de  
la paret desplomada. 

 També es preveu l’adequació per a visites de la sala de l'extrem sud-est i la sala  
sud, amb baranes de protecció. En la part nord-est, que es va excavar i consolidar  
l'any 2012, es posa una protecció i, alhora, es fa accessible el pas pel corredor  
nord, just sota els grans contraforts.

2.-  Ha emès informe la  Secretària  de  la  Corporació  sobre la  normativa  aplicable  i  el  
procediment a seguir, de data 1 de juliol de 2013.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la seva aprovació  
inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació  
definitiva.

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent

A C O R D
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Restauració del  
Castell de Mabarrera- Fase 2013”, redactat per l’arquitecte Sr. XXX, l’arquitecte tècnic Sr. 
XXX i l’historiador Sr.  XXX del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, amb un  
pressupost total d’execució per contracte de 16.528,92 Euros, IVA exclòs ( 20.000 Euros,  
IVA inclòs).

Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, DOGC i al  
tauler d’anuncis per tal que en el termini de 30 dies hàbils pugui ser consultat el projecte  
en aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

Tercer.- Sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.”

SUBVENCIONS

4.-  Atorgament  d’una subvenció  a  favor  de les  AMIPA de les  escoles bressol 
municipals per a la festa de fi de curs 2012-2013.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Com cada any, les AMIPA de les escoles bressol municipals organitzen la Festa  
de Fi de Curs amb jocs i activitats i un berenar sopar per infants i famílies, que enguany  
es celebren el dia 28 de juny de 2012.

Per tal de poder sufragar part de la despesa derivada de l’organització d’aquestes festes,  
les dues entitats han sol·licitat una subvenció a l’Ajuntament de Celrà. La Sra. XXX amb 
DNI XXX en representació de l’AMIPA Gínjols amb NIF XXX, registre d’entrada municipal  
núm. 1-2013-001762-2 en data 14 de juny de 2013 i  la  Sra.  XXX amb DNI  XXX en 
representació de l’AMIPA Trapelles, registre d’entrada municipal 1-2013-1872-2, en data  
27 de juny. 

L’AMIPA de l’EBM Trapelles ha organitzat diverses activitats i ha contractat  la companyia  
Ruskus  Patruskus  per  a  la  realització  de  l’espectacle  infantil  “El  tren del  xumet”  que  
suposa un pressupost de 254 euros de despesa.

L’AMIPA de l’EBM Gínjols  ha organitzat  jocs  d’aigua  per  grans  i  petits  i  han comprat  
material com mànegues, cubells, corda, piscines petites, regadores, ruixadors i galledes  
per tal de realitzar les activitats.

Segon.- En data 28 de juny de 2013, el regidor d’educació ha emès una proposta de  
concessió de subvenció a cadascuna de les AMIPA de les escoles bressol municipals de  
Celrà, per import de 250 € a cada entitat, per tal de sufragar les despeses derivades de  
l’organització de les respectives festes de final de curs 2012-2013.

Tercer.- Ha emès informe la Secretària de la corporació,  en data 1 de juliol 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  
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(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 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada  
exercici a les Bases d’Execució del Pressupost;

Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  l’adopció del següent

A C O R D 

Primer.- Concedir una subvenció de  250 euros a l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal  
Trapelles amb NIF  XXX i amb domicili,  a efectes de notificacions, al c/Germans Sàbat,  
núm. 60, de Celrà, a fi de sufragar part de les despeses derivades de l’organització de la  
festa de fi de curs 2012-2013.

El pagament de la present subvenció restarà subjecte a la prèvia justificació de la despesa  
per part de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Trapelles.

Segon.- Concedir una subvenció de  250 euros a l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal  
Gínjols amb NIF XXX i amb domicili, a efectes de notificacions, al c/Canigó, núm. 5, de 
Celrà, a fi de sufragar part de les despeses derivades de l’organització de la festa de fi de  
curs 2012-2013.

El pagament de la present subvenció restarà subjecte a la prèvia justificació de la despesa  
per part de l’AMIPA de l’Escola Bressol Municipal Gínjols.

Tercer.-  Aquests imports han d’anar a càrrec de  l’aplicació pressupostària  número 76 
3240 48002 “Aportació centres educatius i AMPES” del pressupost de la corporació per a  
l’exercici 2013.

Quart.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. Aquesta  subvenció  està  condicionada  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 les factures justificatives de la  
despesa realitzada.

2. 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. 

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.

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  
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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.

Sisè.- Comunicar el present acord a l’AMIPA de l’escola bressol Trapelles i a l’AMIPA de  
l’escola bressol Gínjols així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.”

5.-  Atorgament  d’una  subvenció  a  favor  de  l’Associació  Catalana  d’Amics  del 
Poble Saharaui.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- En data 27 de juny de 2013, registre d’entrada municipal 1-2013-001875-2,  la  
Sra. XXX, en representació de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí de Girona  
(ACAPS Girona) amb CIF  XXX, va sol.licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic de  
905 euros per tal  de sufragar les  despeses derivades de la  inscripció  al  casal  d’estiu  
organitzat per l’entitat Associació Juvenil Esplai Celrà, durant el mes de juliol del 2013, de  
3 infants saharauís acollits per famílies de Celrà, dins la campanya “Vacances en Pau” que  
gestiona l’ACAPS.

L’ACAPS porta a terme una important tasca social, liderant la defensa dels drets humans  
individuals i col·lectius del poble saharauí i promovent projectes d’assistència humanitària  
i programes de cooperació, desenvolupament i sensibilització envers la causa saharauí.

Segon.- És voluntat de l’Ajuntament de Celrà contribuir a la causa de l’ACAPS sufragant  
les despeses derivades de la inscripció al casal d’estiu organitzat per l’Associació Juvenil  
Esplai Celrà, dels 3 infants acollits per famílies de Celrà. A tal efecte, es vol concedir una  
subvenció per import de  905 euros a l’ACAPS de Girona, corresponent a les despeses  
següents:

- Casal d’estiu d’un infant de 9 anys: 225 euros
- Casal d’estiu d’un infant de 10 anys: 290 euros
- Casal d’estiu d’un infant de 12 anys: 290 euros i el servei de menjador: 100 euros

Tercer.- Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 1 de juliol 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 339/2013, de data 25 de juny de 2013, 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

A C O R D
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Primer.- Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció de 905 € 
a favor de l’ Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí (ACAPS) de Girona, amb CIF  
XXX i amb domicili a efectes de notificacions al Carrer Mestre Civil, 3 de Girona,  a fi de  
sufragar les despeses derivades de la inscripció al casal organitzat per l’Associació Juvenil  
Esplai Celrà, durant el mes de juliol de 2013, de 3 infants acollits per famílies de Celrà,  
dins la campanya “Vacances en Pau” que gestiona l’ACAPS.

Segon.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 10 9240 46600  
“Fons de Solidaritat i Cooperació”  del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any  
2013.

Tercer.- La present subvenció queda subjecte a la següent condició:

Única.- Aquesta subvenció està condicionada a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la  
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la  
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui  
l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de  
l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s' ha destinat íntegrament a l' activitat  
subvencionada. A més també caldrà presentar les factures justificatives de la despesa  
realitzada.

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

6.- Aprovació conveni per a la fira de brocanters.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- La Junta de Govern Local, de data 17 d’abril de 2012, va aprovar el text del conveni  
entre l’Ajuntament de Celrà i l’Associació d’Amics del Reciclatge per a la posada en marxa  
d’una fira de brocanters, amb periodicitat setmanal – cada dissabte al matí de les 8 hores  
a les 14 hores –.

Havent passat un any de la posada en marxa de la Fira de Brocanters i havent finalitzat la  
vigència del conveni, l’Ajuntament de Celrà i l’Associació d’Amics del Reciclatge fan una  
valoració positiva de la Fira setmanal.

2.- És d’interès d’ambdues parts signar un nou conveni entre l’Ajuntament de Celrà i  
l’Associació  d’Amics  del  Reciclatge  per  a  formalitzar  la  utilització  privativa  del  domini  
públic per a la celebració de la Fira de Brocanters, setmanalment, a Celrà.

FONAMENTS DE DRET
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De conformitat amb l’article 57 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 de domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització  
per  part  dels  altres  interessats.  L’ús  privatiu  que  no  comporta  la  transformació  o  la  
modificació  del  domini  públic  resta  subjecta  a  l’atorgament  d’una  llicència  d’ocupació  
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons  
d’interès públic.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni  
de les administracions públiques, el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el  Reglament  del  patrimoni  dels  ens locals;  l’article  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 núm. 14, reguladora de la taxa per ocupació de la  
via pública per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en  
terrenys d’ús públic i indústries del càrrec i ambulants i rodatges cinematogràfic.

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  text  del  conveni  a  formalitzar  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  
l’Associació  d’Amics  del  Reciclatge  per  a  la  utilització  privativa  del  domini  públic  de  
titularitat municipal, per a la celebració de la fira de brocanters, amb periodicitat setmanal  
– cada dissabte al matí de les 8 hores a les 14 hores -, subjecte als condicionants que  
s’estipulen en el conveni annex al present acord.
 
Segon.- La vigència d’aquest conveni s’estén per un període d’un any, concretament des  
del dia 1 de maig de 2013 fins al dia 30 d’abril  de 2014, existint la possibilitat d’una  
pròrroga per un any ( des del dia 1 de maig de 2014 fins al dia 30 d’abril de 2015) i un  
any més (des del dia 1 de maig de 2015 fins al dia 30 d’abril de 2016), les quals hauran  
de ser autoritzades per l’Ajuntament. 

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

Quart.- Notificar el present acord a l’Associació d’Amics del Reciclatge.”

PERSONAL

7.- Retribucions complementàries: assumpció temporal de tasques de directora 
d’escola bressol.

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  En data 12 de juliol de 2012 mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 349/2012, la Sra. XXX 
presta els seus serveis com a directora-educadora de l’Escola Bressol Municipal Trapelles  
de Celrà, amb efectes a partir del dia 16 de juliol de 2012. Per dur a terme les funcions de  
direcció la Sra. XXX rep un complement de productivitat de 278,78€/mensuals. 
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2.- A partir del dia 11 de juny de 2013 la Sra.  XXX es troba en situació d’incapacitat  
temporal.

3.- Ha emès proposta el regidor de Règim Interior de l’Ajuntament de Celrà, de data 11  
de juny de 2013, proposant que la Sra. XXX, cap d’estudis de l’EBM Trapelles, assumeixi  
les funcions de direcció durant la baixa de la Sra. XXX amb efectes a partir del dia 12 de 
juny de 2013 i fins a la reincorporació d’aquesta, així com el corresponent pagament del  
complement de productivitat per dur a terme les funcions de direcció.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposa l’article 6 del Conveni Col·lectiu pel personal laboral de  
l’Ajuntament de Celrà; articles 22 i 27 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de  
l’Empleat Públic; 

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern de  la  Corporació,  en virtut  del  Decret  
d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per a la distribució de retribucions complementàries que no siguin fixes i  
periòdiques;

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

A C O R D

Primer.- Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
278,78  euros/mensuals  a  favor  de  la  Sra.  XXX en  concepte  de  complement  de 
productivitat  per  l’assumpció,  amb  caràcter  temporal  de  les  funcions  de  direcció  de  
l’Escola Bressol Municipal Trapelles, amb efectes a partir del dia 12 de juny de 2013 fins a  
la reincorporació de la Sra. XXX, que es troba en situació d’incapacitat temporal. 

Segon.-  Imputar  la  despesa a les  aplicacions  pressupostàries  número 76.3211.13000  
“Retribucions  bàsiques  personal  laboral  escoles  bressol”  i  número  76.3211.13002  
“Retribucions complementàries laborals escoles bressol” del pressupost de l’exercici 2013.

Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada.

Quart.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.”

8.- Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.

9-  Comunicacions i informacions.

No s’escau.

10.- 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.


