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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 15/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 3 de setembre de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.10 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 3 de setembre 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 que integren 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. Magno Remo Maneu Marcos

Regidores convidades (article 113.3 ROF)

Sra. Susana Pascual Pozo
Sra. Júlia Palomer Mallorquí

Regidor absent

Sr. Josep Bartis Fàbrega, el qual 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 16 de juliol de 2013.

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

OBRES MAJORS

2. Ratificació del decret d’alcaldia 404/2013, de data 30 de juliol de 2013, pel 
qual s’atorga una llicència municipal per estintolar una paret de càrrega a la 
planta baixa d’un edifici plurifamiliar. 

“Per Decret d’Alcaldia número 404/2013, de data 30 de juliol de 2013, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

En data 13 de juny de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 1751, XXX amb 
DNI/NIF  núm.  XXX presenta  sol·licitud  per:  estintolament  de  paret  de  càrrega  en 
planta baixa d'edifici plurifamiliar a la carretera Palamós, núm. 56 de Celrà -expedient  
número 70/2013- 

En data 25 de juny de 2013 amb registre municipal de sortida núm. 1135 es sol·licita  
documentació complementària; 

En data  19 de juliol  de 2013 amb registre  municipal  d'entrada núm.  2089,  el  Sr.  
XXX presenta la documentació complementària requerida; 

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

Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text  
Refós de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'  
aprova el Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992,  
de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  
procediment  administratiu  comú; les  ordenances fiscals  número 5,  reguladora  de l'  
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa  
per expedició de documents administratius; 

Per tot l’exposat;
HE RESOLT 

Primer.- Atorgar a XXX amb DNI/NIF núm. XXX llicència municipal per: estintolament  
de paret de càrrega en planta baixa d'edifici plurifamiliar a la carretera Palamós, núm.  
56 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.- 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:
- No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic,  

sense prèvia autorització.
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de  

façanes de l'edifici. 
- 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.
- Es presentarà certificat final d'obra.
- 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: 7.820,40 €
Tipus de gravamen:   3,25 %
Import: 254,16 €
Placa Informativa: 12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11): 80,00 €

TOTAL:     346,16 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.- 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  
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’obra major.

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

ACORD

Únic.-  Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  número 404/2013, de data 30 de juliol  de 2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.”

3. Ratificació del Decret d’alcaldia 422/2013, de data 9 d’agost de 2013, pel qual 
s’atorga llicència municipal per substituir una coberta en una nau industrial.

“Per Decret d’Alcaldia número 422/2013, de data 9 d’agost de 2013, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

En data  11 de juliol  de 2013 amb registre  municipal  d'entrada núm.  1998, XXX amb 
DNI/NIF núm. XXX presenta  sol·licitud per: substitució de coberta de fibrociment tipus  
sandwich a nau industrial al carrer Areny, núm. s/n de Celrà -expedient número 77/2013- 

En data  1 d'agost  de 2013 amb registre  municipal  de sortida  núm. 1411 es sol·licita  
documentació complementaria. 

En  data  8  d'agost  de  2013  amb  registre  municipal  d'entrada  núm.  2280,  el  Sr.  
XXX presenta documentació complementària requerida; 

Atès  que  han  emès  els  informes  pertinents  tant  l'arquitecte  tècnic  municipal  com  la  
Secretària accidental; 

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  
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documents administratius; 

Per tot l’exposat; 

HE RESOLT 

Primer.- Atorgar a XXX amb DNI/NIF núm. XXX llicència municipal  per: substitució de 
coberta de fibrociment tipus sandwich a nau industrial al carrer Areny, núm. s/n de Celrà  
(ref. Cadastral núm. XXX), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

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

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

   Condicions:

- La coberta de fibrociment es desmuntarà i es retirarà a abocador autoritzat, per empresa  
especialitzada.

- 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  i  les  plujanes  es connectaran a la  xarxa  
pública  existent  de  plujanes  o  preveure  un  dipòsit  de  6.000,-  litres  a  la  parcel·la  i  
mantinguin les separacions mínimes als límits de la parcel·la.

- 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.

- Es complirà amb tota la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de  
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació.

- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i els certificats d’abocament  
del fibrociment.

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: 80.605,98 €
Tipus de gravamen:   3,25 %
Import: 2.619,69 €
Placa Informativa: 12,00 €
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11): 310,00 €

TOTAL:     2.941,69 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  
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’obra major.

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

ACORD

Únic.-  Ratificar  el  Decret  d’Alcaldia  número  422/2013,  de  data  9  d’agost  de  2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.

4. Pròrroga llicència  urbanística per a l’inici  de les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Narcís Monturiol, núm. 13, de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 2 d’agost de 2012, mitjançant Decret d’Alcaldia (Decret 390/2012), es va  
atorgar al Sr. XXX llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer  
Narcís Monturiol núm. 13 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 6 de setembre de 2012 i que va ésser ratificada  
per la Junta de Govern local, en sessió de data 18 de setembre de 2012.

2.- En data 28 d’agost de 2013, registre municipal  d’entrada núm. 2.401, el Sr.  XXX  
sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per a l’inici de les obres de construcció de  
l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Narcís Monturiol núm. 13 de Celrà.

3.- En data 28 d’agost de 2013 l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe favorable.
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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;

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny de 2013. 

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

ACORD

Primer.- Concedir al Sr. XXX amb DNI núm. XXX una pròrroga de la llicència d’obres per  
a l’inici de les obres de construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Narcís  
Monturiol núm. 13 de Celrà, fins al 6 de març 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.” 

SUBVENCIONS

5. Ratificació del Decret d’alcaldia 384/13, de data 22 de juliol de 2013, relatiu a 
l’atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat Taxeks. 

“Per Decret d’Alcaldia número 384/2013, de data 22 de juliol, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

En data 23 de maig de 2013, registre d’entrada municipal 1-2013-001546-1, l’Associació  
Taxeks sol·licita una subvenció per a diferents actuacions, activitats,  cursos i tallers a  
realitzar al municipi de Celrà durant l’exercici 2013;

Vist l’informe favorable de data 19 de juliol de 2013, emès per la Tècnica de Cultura per  
l’atorgament de la subvenció citada per import de 2.000,00 euros;
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Ha emès informe la Secretària, en data 19 de juliol de 2013;

Vist que hi ha consignació suficient per fer front a la despesa, en concret a l’aplicació  
pressupostària número 2013.30.3300.48000 “Aportació entitats cíviques i culturals”;

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; Llei  
38/03, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de  
juliol, per la qual s’aprova el reglament de la Llei 38/03, de 17 de novembre;

Per tot l’exposat;

HE RESOLT

Primer. Atorgar  una subvenció  a l’Associació  Taxeks,  amb CIF  XXX i  amb domicili  a  
efectes de notificacions a Ctra. de Juià, s/nº, la quantitat de 2.000,00 euros amb càrrec a  
l’aplicació  pressupostària  número  2012.30.3300.48000  “Aportació  entitats  cíviques  i  
culturals”;

L’ingrés s’ha de realitzar en el número de compte següent: XXX.

Segon. La subvenció s’atorga per la realització de diverses actuacions, activitats, cursos i  
tallers a realitzar al municipi de Celrà durant l’exercici 2013;

Tercer. Autoritzar l’abonament de la Subvenció en dos pagaments:
• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 

de la subvenció concedida.
• El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi  

justificat correctament la subvenció.

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

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

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota informació  que  li  sigui  requerida  en l’exercici  de les  
actuacions anteriors.

3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l’Ajuntament de Celrà. 
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4. Comunicar  l’obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent  de  
qualsevol de les administracions o entitats  públiques o privades, s’haurà de fer  
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat.
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia  
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

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

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

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

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.

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

Setè. Ratificar la present resolució en la propera junta de govern local.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 384/2013, de 22 de juliol, transcrit en la part  
expositiva del present acord.

6. Ratificació del Decret d’alcaldia 389/13, de data 24 de juliol de 2013, relatiu a 
l’atorgament d’una subvenció addicional per la Festa major 2013 a favor de la 
Coordinadora de Festes de Celrà.

La secretària de la Corporació, Sra. Rosa M. Melero Agea, informa als presents que atès 
que el Sr. Daniel Cornellà Detrell, regidor de Cultura, Serveis Socials, Salut, Atenció a la 
Ciutadania, Cooperació i Medi Ambient i Mobilitat, és secretari de l’entitat a la qual se li 
proposa atorgar la subvenció addicional, 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. 
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Cornellà 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. Cornellà abandona la Sala mentre es discuteix i es vota 
l’acord relatiu a la ratificació del Decret d’alcaldia 389/13, de 24 de juliol. 

“Per Decret d’Alcaldia número 389/2013, de data 24 de juliol, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 11 d’abril  de 2013, mitjançant Decret d’Alcaldia 182/2013, es va atorgar,  
reconèixer i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 24.000,00 Euros a favor  
de l’entitat coordinadora de festes de Celrà, per a sufragar les despeses derivades de  
l’organització de la Festa Major de Celrà de 2013.

2.-  En  data  31  de  maig  de  2013,  registre  d’entrada  municipal  1-2013-001619-2,  la  
Coordinadora Festes de Celrà sol·licita  una subvenció addicional  per les despeses que  
s’han ocasionat amb la celebració de la Festa Major 2013, certificant quins han estat els  
ingressos i despeses.

3.- En data 22 de juliol de 2013 ha emès informe favorable la tècnica auxiliar de Cultura  
per a l’atorgament de la subvenció addicional sol·licitada.

4.- En data 23 de juliol de 2013, ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual  
consta en l’expedient.

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; Llei  
38/03, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de  
juliol, per la qual s’aprova el reglament de la Llei 38/03, de 17 de novembre;

Per tot l’exposat;

HE RESOLT

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció addicional  
per import de 15.457,91 Euros a favor de l’entitat Coordinadora Festes de Celrà, amb CIF  
XXX, amb domicili a efectes de notificacions a la Ctra. de Juià, 46, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària  número  2012.30.3380.48000  “Entitats  organitzadores  de  Festa  Major  i  
Petita”, per la realització de la Festa Major 2013.
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Segon. 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  una  memòria  de  les  activitats  dutes  a  terme  durant  l’any  objecte  de  
subvenció, així com les factures justificatives de la despesa realitzada.

2.-  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.

Tercer. 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.

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

Cinquè. Ratificar la present resolució en la propera junta de govern local.”
I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

Sobre la  base d’aquests  antecedents la  Junta  de Govern de la  corporació aprova per  
unanimitat dels membres presents, amb l’abstenció del Sr. Daniel Cornellà Detrell, regidor  
Cultura,  Serveis  Socials,  Salut,  Atenció  a  la  Ciutadania,  Cooperació  i  Medi  Ambient  i  
Mobilitat,  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  

ACORD

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 389/2013, de 24 de juliol, transcrit en la part 
expositiva del present acord.”

7. Ratificació del Decret d’alcaldia 390/13, de data 24 de juliol de 2013, relatiu a 
la incoació de procediment per a la revocació parcial d’una subvenció a favor de 
l’entitat L’Armari, espai solidari per a un consum responsable, exercici 2012.

“Per Decret d’Alcaldia número 390/2013, de data 24 de juliol, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- En data 2 d’octubre de 2012, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Celrà va  
concedir a l’associació l’Armari, espai solidari per a un consum responsable, autorització  
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per la utilització de l’espai municipal de les escoles velles, amb una vigència d’un any,  
sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme, en els termes  
que  s’estableixen  en  l’Acord  de  Junta  de  Govern  i  en  el  Conveni  de  col·laboració  
formalitzat en data 22 d’octubre de 2012.

Segons l’esmentat Acord de Junta de Govern, es concedeix una subvenció per import de  
2.000 euros a favor d’aquesta entitat per tal de cobrir la demanda d’aliments que no es  
pugui satisfer amb les donacions en espècie.

El mateix acord estableix que la subvenció queda subjecte a diferents condicions, entre  
elles, la de justificar l’ajut atorgat de la següent manera:

“La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1.-A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment, abans del  
dia  1  de  gener  de  2013.  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 íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la  
finalitat  concreta a la que s’ha destinat  la subvenció.  A més a més, també caldrà  
presentar les factures justificatives de la despesa realitzada.”

Segon.- En data 15 d’abril de 2013, registre d’entrada municipal 1074, la Sra. XXX amb 
DNI  XXX,  en  representació  de  l’entitat  l’Armari  amb  CIF  XXX ha  fet  entrega  de  la 
documentació  justificativa  de la  compra d’aliments  que l’entitat  ha distribuït  entre  les  
famílies necessitades fins a data d’avui,  i  ha sol·licitat que l’Ajuntament faci efectiu el  
pagament de la subvenció concedida per import de 2.000 euros.

L’import degudament justificat és de 85,63 euros i la resta és documentació de l’any 2013  
i no es considera justificativa de la subvenció concedida per l’any 2012.

Tercer.- En data 17 de juliol de 2013, registre d’entrada municipal 2066, l’entitat l’Armari  
amb  CIF  XXX ha  fet  entrega  del  certificat  justificatiu  de  la  subvenció  emès  per  la  
secretaria de l’entitat. 

Quart.- Atès que no està justificada convenientment l’esmentada subvenció, procedeix  
iniciar procediment de revocació.

Vist que la quantitat correctament justificada ascendeix a 85,63 euros, s’ha de procedir a  
fer efectiu el pagament de l’ajut per aquest import i revocar la diferència per import de  
1.914,37 euros. 

FONAMENTS DE DRET

Primer.-  L’article  14.b  de  la  Llei  38/2003,  general  de  subvencions,  estableix  com a  
obligació del beneficiari “Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora,  
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la  
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la  
subvención.” 
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Segon.- Els articles 41 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de  
subvencions, regulen el procediment de reintegrament de subvencions.

Tercer.-  De conformitat amb els articles 119 a 129 del Reglament d’obres, activitats i  
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment  
l’article  129,  s’estableix  que  ‘L'ens  local  pot  comprovar,  pels  mitjans  que  consideri  
oportuns,  que  les  quantitats  atorgades  s'inverteixen  en  els  fins  als  quals  estigui  
condicionada  la  subvenció.  Altrament  és  procedent  el  reintegrament  de  les  quantitats  
percebudes i l'exigència de les altres responsabilitats que s'escaiguin.’

Quart.-  Per  tot  l’exposat,  i  de  conformitat  amb el  que disposa  l'article  84 de la  Llei  
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic  de les administracions públiques i  del  
procediment  administratiu  comú  i  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  
subvencions, i el Reial Decret 887/06 de 21 de juliol pel qual s’aprova la Llei 38/2003, de  
17 de novembre;

RESOLC

Primer.- Concedir un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data en  
què l’interessat rebi la notificació d’aquest decret, per a presentar les al·legacions, els  
documents  i  els  justificants  pertinents,  amb  l'advertiment  que,  en  el  cas  que  no  ho  
presenti es revocarà el 95,72% de la subvenció atorgada a favor de l’Armari, espai solidari  
per a un consum responsable, equivalent a 1.914,37 euros.

Segon.- Un cop transcorregut el tràmit d’audiència es procedirà a fer efectiu el pagament  
de la quantitat restant degudament justificada, per import de 85,63 euros, sempre que 
no s’hagin presentat al·legacions, i si aquestes es formulen, quan aquestes hagin estat  
resoltes.

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

Quart.- Comunicar la present resolució a l’entitat l’Armari, així com a la Tresoreria i a la  
Comptabilitat de la Corporació.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 390/2013, de 24 de juliol, transcrit en la part 
expositiva del present acord.”

8. Ratificació del Decret d’alcaldia 391/13, de data 24 de juliol de 2013, relatiu a 
l’atorgament d’una subvenció a favor de les entitats organitzadores d’activitats 
extraescolars durant el curs 2012-2013.
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“Per Decret d’Alcaldia número 391/2013, de data 24 de juliol, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

Primer.-  En data 19 de juny de 2013, el president de la Comunitat de Municipis de la  
Llera del Ter va emetre una resolució per la qual es concedia una subvenció a favor de  
l’Ajuntament  de  Celrà per  import  de 1.676,92 euros per  tal  de  gestionar  els  ajuts  a  
famílies del municipi que es troben en situació socioeconòmica desafavorida i que tenen  
fills/es que han realitzat activitats extraescolars durant el període lectiu del curs 2012-
2013. (resolució 5/2013)

Segon.-  En  data  19  de  juliol  de  2013  ha  emès  informe  la  tècnica  d’educació  de  
l’Ajuntament de Celrà detallant el nom dels infants beneficiaris, la puntuació obtinguda en  
cada cas i l’activitat extraescolar realitzada.

Tercer.-  En data 23 de juliol de 2013, el regidor d’educació ha emès una proposta de  
concessió  d’una  subvenció  per  import  total  de  1.665  euros  a  favor  de  les  entitats  
organitzadores d’activitats extraescolars durant el curs 2012-2013 indicant el repartiment  
d’aquest import entre les entitats i amb detall dels infants beneficiaris i els imports dels  
ajuts corresponents en cada cas.

Quart.- En data 24 de juliol 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,  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 per tot l’exposat;

HE RESOLT

Primer.- Concedir una subvenció per import total de 1.665 euros a favor de les entitats  
organitzadores d’activitats  extraescolars durant el  curs 2012-2013, amb la finalitat  de  
reduir el cost de la realització de les activitats per part dels infants beneficiaris dels ajuts,  
tal com es detalla a continuació:

- UCE CELRÀ amb CIF XXX i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 225 euros a 
destinar a 3 infants beneficiaris.
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- CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ amb CIF XXX i domicili carrer Pins d’en Ros s/n de  
Celrà: 785 euros a destinar a 7 infants beneficiaris.

- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF XXX i adreça a efectes de notificacions al C/ Aumet 48, 3r  
8a de Celrà: 75 euros a destinar a 1 infant beneficiari.

- ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ (Ajuntament de Celrà) haurà de retornar els  
imports dels ajuts corresponents en cada cas, que sumen un import total de 580 euros a 
destinar a 6 alumnes.

Segon.- Les entitats beneficiàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la  
quota de les activitats extraescolars realitzades durant el curs 2012-2013 per part dels  
infants que es detallen a continuació i pels imports que s’estableixen:

BEQUES NOMINALS:

COGNOMS NOM PUNTUACIÓ ACTIVITAT
IMPORT A 
ATORGAR

XXX XXX 21 Bàsquet 140 €

XXX XXX 12 Bàsquet 140 €

XXX XXX 12 Bàsquet 140 €

XXX XXX 12 Bàsquet 140 €

XXX XXX 12 Dansa 140 €

XXX XXX 12 Dansa 140 €

XXX XXX 7 Bàsquet 75 €

XXX XXX 7 Futbol 75 €

XXX XXX 5 Dansa 75 €

XXX XXX 5 Tenis 75 €

XXX XXX 3 Bàsquet 75 €

XXX XXX 3 Bàsquet 75 €

XXX XXX 3 Futbol 75 €

XXX XXX 2 Futbol 75 €

XXX XXX 1 Dansa 75 €

XXX XXX 1 Dansa 75 €

XXX XXX 1 Dansa 75 €
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Tercer.- Ordenar el pagament de la Subvenció de la següent manera:
• Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del  

80% de la subvenció concedida a cada entitat.
• Un segon pagament, corresponent al  20% restant, que es realitzarà una vegada 

s’hagi justificat correctament la subvenció.

Quart.-  La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70 2310 48000  
“Ajudes a famílies” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 2013.

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

facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una  
certificació  del secretari/a  de l’ens,  acreditativa que la subvenció  atorgada s’ha  
destinat  íntegrament  a  l’activitat  subvencionada  i  que  en  conseqüència  s’ha  
efectuat  la  corresponent  reducció  en  l’import  que  abonen  les  famílies  dels/les  
nens/es beneficiaris/àries. En aquesta certificació hi constarà el detall  nominatiu  
dels/les beneficiaris/àries i els imports unitaris corresponents.

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. 

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

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

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

Sisè.- 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.

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

Vuitè.- Comunicar  la present resolució als interessats, així  com a la Tresoreria i  a la  
Comptabilitat de la Corporació.”
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I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 391/2013, de 24 de juliol, transcrit en la part 
expositiva del present acord.”

9. Ratificació del Decret d’alcaldia 414/2013, de data 2 d’agost de 2013, relatiu a 
la concessió d’una subvenció a favor de l’entitat L’Armari, espai solidari per a un 
consum responsable, exercici 2013.

“Per Decret d’Alcaldia número 414/2013, de data 2 d’agost, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

Primer.- L’associació l’Armari, espai solidari per a un consum responsable, (en endavant  
L’Armari) és una associació sense ànim de lucre del municipi de Celrà que té per finalitat  
realitzar actuacions per a un consum responsable i sostenible, destinant els beneficis que  
es puguin generar de les seves activitats a projectes de solidaritat.

Arran de la situació econòmica actual en què, malauradament, nombroses persones són  
demandants  d’aliments,  i  després  de  diverses  converses  amb  l’Ajuntament  de  Celrà,  
ambdues parts consideren necessari que una entitat sense ànim de lucre del municipi com  
l’Armari, gestioni la recollida i distribució dels aliments de les famílies que ho demandin,  
prèvia autorització de serveis socials.

Segon.- En data 2 d’octubre de 2012, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Celrà va  
concedir a l’associació l’Armari, espai solidari per a un consum responsable, autorització  
per la utilització de l’espai municipal de les escoles velles, amb una vigència d’un any,  
sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme, en els termes  
que  s’estableixen  en  l’Acord  de  Junta  de  Govern  i  en  el  Conveni  de  col·laboració  
formalitzat en data 22 d’octubre de 2012.

De conformitat amb el desè punt del pacte segon del conveni degudament formalitzat en  
data  22  d’octubre  de  2012,  “sempre  que  sigui  necessari  s’intentarà  complementar  el  
producte procedent de donacions amb altres que hauran de comprar per tal  de poder  
oferir unes cistelles equilibrades. L’Ajuntament de Celrà destinarà la partida econòmica  
que sigui necessària per tal de cobrir la demanda d’aliments que no es pugui satisfer amb  
donacions en espècie: inicialment aportarà fins a 2.000 euros, que hauran de justificar  
abans de final d’any amb les corresponents factures de compra.”
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De conformitat amb el pacte quart del conveni, aquest té una vigència d’un any a partir  
de la seva signatura. Estant, per tant, a data d’avui vigent a tots els efectes.

Tercer.- En data 15 d’abril de 2013, registre d’entrada municipal 1074, la Sra. XXX amb  
DNI  XXX,  en  representació  de  l’entitat  l’Armari  amb  CIF  XXX  ha  fet  entrega  de  la  
documentació justificativa de l’adquisició dels aliments que l’entitat ha distribuït entre les  
famílies necessitades. Aquesta documentació es va complementar en data 30 de juliol de  
2013, registre d’entrada municipal 2197, justificant una despesa total de 1.398,70 euros 
i sol.licitant alhora, una subvenció per import de 2.000 euros per tal de contribuir a la  
causa de l’entitat durant l’exercici 2013. 

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  
pel  qual s’  aprova el  Text Refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles  118-129 i  130-135 del  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals  
(ROAS),  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  i  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre,  general  de subvencions  i  el  Real  Decret  887/06,  de 21 de juliol,  pel  qual  
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

I per tot l’exposat;

HE RESOLT

Primer.- Concedir una subvenció per import total de 2.000 euros a favor de l’associació  
l’Armari, espai solidari per a un consum responsable, amb CIF XXX i adreça C/ Cabanya 6,  
2n de Celrà, destinada a cobrir la demanda d’aliments que no s’ha pogut satisfer amb les  
donacions en espècie.

Segon.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import correctament justificat a  
data d’avui, corresponent a 1.398,70 euros.

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

facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una  
certificació  del secretari/a  de l’ens,  acreditativa que la subvenció  atorgada s’ha  
destinat  íntegrament  a  l’activitat  subvencionada  i  que  en  conseqüència  s’ha  
efectuat  la  compra  d’aliments  per  tal  de  poder  oferir  unes  cistelles  prou  
equilibrades  a  les  famílies  beneficiàries.  En  aquesta  certificació  hi  constarà  el  
número  de  famílies  beneficiaries  dels  lots  d’aliments  durant  l’exercici  2013  i  
l’import  rebut  per  l’entitat  en concepte  de donacions  tal  com s’estableix  en el  
següent punt. 

2. 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. 

3. 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.
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4. D’aquesta manera, caldrà que l’entitat aporti documentació justificativa relativa no 
tan sols a la subvenció concedida per l’ajuntament de Celrà sinó també pel que fa  
a l’import rebut en concepte de donatius d’altres entitats o particulars.

5. 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.

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

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

Quart.-  La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70 2310 48000  
“Ajudes a famílies” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2013.

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.

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

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

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia número 414/2013, de 2 d’agost, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

10. Ratificació del Decret d’alcaldia 418/2013, de data 5 d’agost de 2013, relatiu 
a la concessió d’una subvenció a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran Can 
Ponac.

“Per Decret d’Alcaldia número 418/2013, de data 5 d’agost, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per  
tal de dinamitzar l’espai. Aquestes activitats van dirigides a les persones grans amb la  
finalitat  d’oferir  un  espai  no  només  lúdic  i  d’entreteniment,  sinó  també  de  creació  i  
manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i cognitives.

Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador.

Amb data 26 d’agost de 2010 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran “Can 
Ponac” van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció  
màxima anual de 4.000 € a fi  de sufragar la despesa derivada de la dinamització del  
servei  de  cafeteria  interna  i  menjador,  sempre  que  la  despesa  destinada  a  aquestes  
activitats no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquests i altres serveis”.

De  conformitat  amb  el  pacte  segon  del  conveni  degudament  formalitzat,  el  present  
conveni té una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura. Estant, per tant, a data 
d’avui vigent a tots els efectes.

Segon.- En  data  24  de  juliol  de  2013,  registre  d’entrada  municipal  1-2013-002138,  
l’Associació  Casal  de  la  Gent  Gran “Can  Ponac”  ha  sol.licitat  que  se’ls  faci  efectiu  el  
pagament  de  la  primera  part  de  l’esmentada  subvenció,  corresponent  a  la  despesa  
derivada de la  realització  del  servei  Bar-Cafeteria  durant  el  primer  semestre  de l’any  
2013, corresponent a un import total de 1.827,08 euros.

Conjuntament  amb  la  sol.licitud,  l’Associació  Casal  de  la  Gent  Gran  “Can  Ponac”  ha  
informat de l’estat de comptes referents a les activitats de cafeteria interna i menjador  
relatiu al primer semestre de l’any 2013 detallant la diferència entre la suma de despeses  
generades i la suma d’ingressos obtinguts que coincideix amb l’import d’ajut sol.licitat.

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  
pel  qual s’  aprova el  Text Refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles  118-129 i  130-135 del  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals  
(ROAS),  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  i  la  Llei  38/2003,  de  17  de  
novembre,  general  de subvencions  i  el  Real  Decret  887/06,  de 21 de juliol,  pel  qual  
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

I per tot l’exposat;

HE RESOLT

Primer.- Atorgar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  d’una  subvenció  de  
1.827,08 euros corresponents al primer pagament de la subvenció de l’exercici 2013, a  
favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF XXX i amb domicili a  
efectes de notificacions al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà a fi de sufragar les despeses  
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generades per l’organització del servei de cafeteria interna i menjador per als socis durant  
el primer semestre de l’exercici 2013. 

Segon.- Aquesta  subvenció  queda  subjecta  al  que  disposa  el  pacte  3r.  del  conveni  
formalitzat en data 26 d’agost de 2010 i que és el següent:

“Per tal  de justificar  la subvenció que es percep de l’Ajuntament de Celrà caldrà que  
l’Associació acrediti davant l’Ajuntament:

1. Les despeses dutes a terme, i aquestes s’acreditaran mitjançant factures i  
altres documents de valor probatori  equivalent  amb validesa en el  tràfic  
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

2. Sotmetre 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 a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos  que  financien  les  activitats  subvencionades,  en  els  termes  
previstos per l’article 14 d) de la Llei 38/2003, general de subvencions.

4. Acreditar  trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  
tributàries,  entre d’elles,  davant l’Ajuntament  de Celrà i  de la  Seguretat  
Social.

5. Tenir els llibres comptables i altres documents degudament auditats, en els  
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial.

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

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

Tercer.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 70.3372.48000  
“Aportacions Casal de la Gent Gran Can Ponac” 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.- Ratificar la present resolució en la propera sessió de Junta de Govern que se  
celebri.

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

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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



Acta 15/2013
3 de setembre de 2013

A C O R D

Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia número 418/2013, de 5 d’agost, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

11. Revocació parcial de la subvenció concedida a favor de l’associació l’Armari, 
espai solidari per a un consum responsable, exercici 2012.

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  En data 24 de juliol  de 2013, mitjançant decret d’Alcaldia 390/2013, es va incoar  
expedient de revocació parcial  de la subvenció concedida a favor de l’entitat  l’Armari,  
espai  solidari  per a un consum responsable  per no haver justificat  convenientment la  
subvenció. A tal efecte, es va concedir un termini de 15 dies hàbils per tal que l’entitat  
beneficiària pugués presentar les al·legacions, els documents i els justificants pertinents,  
amb l’advertiment  que,  en el  cas que no ho presentés es revocaria  el  95,72% de la  
subvenció atorgada, equivalent a 1.914,37 euros.

2.-  Durant  el  tràmit  d’audiència  concedit  l’entitat  no  ha  presentat  cap  al·legació  ni  
documentació.

FONAMENTS DE DRET

1.- L’article 14.b de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix com a obligació del  
beneficiari “Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el  
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el  
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.” 

2.- De conformitat amb els articles 119 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis  
dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment l’article  
129, s’estableix que ‘L'ens local pot comprovar, pels mitjans que consideri oportuns, que  
les  quantitats  atorgades  s'inverteixen  en  els  fins  als  quals  estigui  condicionada  la  
subvenció.  Altrament  és  procedent  el  reintegrament  de  les  quantitats  percebudes  i  
l'exigència de les altres responsabilitats que s'escaiguin.’

3.- Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents de la  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/06 de 21  
de juliol pel qual s’aprova la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4.- La Junta de Govern Local és competent per tractar aquest assumpte, de conformitat  
amb el Decret d’alcaldia 339/2013, de 25 de juny. 

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

A C O R D
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Primer.- Revocar el 95,72% de la subvenció concedida a favor de l’Armari, espai solidari  
per a un consum responsable, equivalent a 1.914,37 euros.

Segon.-  Reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  l’import  de  85,63  euros 
corresponents a la quantitat restant degudament justificada.

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  a  L’Armari,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

12. Atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat l’Animal a l’Esquena.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer. Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Celrà, de data 17 de maig  
de  2011,  es  va  aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Animal  a  l’Esquena  i  
l’Ajuntament de Celrà; en virtut d’aquest conveni l’Ajuntament col·labora en el projecte  
presentat  per  aquesta  entitat.  És  per  la  qual  cosa  que  és  d’interès  de  l’Ajuntament  
concedir una subvenció a favor de l’Animal a l’Esquena, per import de 2.500 €, amb els  
supòsits i condicionants establerts en el conveni.
 
Segon. En data 23 de maig de 2013, registre d’entrada municipal 1-2013-1558, el Sr.  
XXX, en representació de L’animal a l’esquena de Celrà amb CIF XXX, va presentar el  
projecte d’activitats de L’animal a l’esquena per a l’exercici 2013, així com el pressupost  
amb que es té previst treballar.

Tercer. En data 25 de juliol de 2013, registre d’entrada municipal 1-2013-2159, la Sra.  
XXX, en representació de L’animal  a l’esquena de Celrà amb CIF XXX, va sol·licitar  a  
l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per tal de sufragar les despeses derivades del  
programa d’activitats previst per l’exercici 2013.

Quart. En  data  19 d’agost  de  2013 la  tècnica  de cultura  ha  emès informe relatiu  a  
l’atorgament de la subvenció.

Cinquè. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 19 d’agost 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;
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Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat  
dels membres presents l’adopció del següent

A C O R D 

Primer. Atorgar una subvenció de  2.500 € a favor de l’entitat L’animal a l’esquena de 
Celrà, amb CIF XXX i amb domicili a efectes de notificacions al Mas Espolla, s/n, (17460)  
de Celrà i número de compte XXX de “la Caixa”, a fi de sufragar les despeses derivades  
del programa d’activitats previst per l’exercici 2013.

Segon. 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. 

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

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

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota informació  que  li  sigui  requerida  en l’exercici  de les  
actuacions anteriors.

3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l’Ajuntament de Celrà. 

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

5. 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.

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

7. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
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8. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent des del  
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència  
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de  
17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

13. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació de veïns de Sant Feliu, 
per la revetlla del barri de Sant Feliu.

“ANTECEDENTS DE FET

1. En data 4 de juny de 2013 (registre d’entrada municipal 1.651) i en data 21 d’agost de  
2013 (registre d’entrada municipal  2.368) la Comissió de Festes del barri Sant Feliu i  
Veïns,  amb  CIF  XXX,  va  sol·licitar  a  l’Ajuntament  de  Celrà  un  ajut  econòmic  per  la  
realització de la Revetlla de Sant Feliu 2013, celebrada el dia 6 de juliol de 2013..

2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs  
concedir una subvenció a favor de la Comissió de Festes del barri Sant Feliu i Veïns per  
import de 767,92 €.

3.  Ha  emès  proposta  el  regidor  de  cultura,  amb  data  30  d’agost  de  2013,  per  a  
l’atorgament de la subvenció.

4. Ha emès informe la secretària de la corporació, amb data 30 d’agost 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 municipal aprova per unanimitat  
dels membres presents l’adopció del següent

A C O R D 

Primer.- Atorgar una subvenció de 767,92 € a favor de l’entitat Comissió de Festes del  
barri Sant Feliu i Veïns, amb CIF XXX i amb domicili a efectes de notificacions al carrer  
Sant Feliu, 6, 2n, 3a (17460) de Celrà i número de compte XXX de “la Caixa”, a fi de  
sufragar les despeses pendents derivades de la Festa celebrada el passat 6 de juliol de  
2013.

Segon.- Reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  amb  càrrec  de  l’aplicació  
pressupostària número 30.3380.48001 ‘Comissió de festes de barris’ del pressupost de  
l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2013.

Tercer.- 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.

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

CONTRACTACIÓ

14. Ratificació del Decret d’alcaldia número 393/2013, de data 25 de juliol, pel 
qual s’adjudica el contracte menor del servei dels dinars i berenars de les escoles 
bressol municipals per al mes de setembre de 2013.

“Per Decret d’Alcaldia número 393/2013, de data 25 de juliol, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1.- És d’interès de la Corporació contractar a una empresa perquè dugui a terme el servei  
dels dinars i berenars de les escoles bressol municipals pel mes de setembre de 2013, a  
partir del dia 9 que és el dia que s’inicia el curs. 

2.- Ha presentat la seva proposició l’empresa Bo i Sa Servei d’Àpats S.L., la qual està  
suficientment capacitada per a dur a terme aquest servei.

3.-  El  regidor  d’Educació  ha  emès  proposta  d’adjudicació  del  contracte  del  servei  de  
menjador, pels dinars i berenars que es serviran a les dues escoles bressol al llarg del  
mes de setembre, que poden oscil·lar al voltant dels 30 dinars i berenars diaris a Gínjols i  
15 dinars i berenars diaris a Trapelles, a favor de l’empresa Bo i Sa Servei d’Àpats, S.L.

FONAMENTS DE DRET
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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 de 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 l’objecte.

Per tot l’exposat, 
RESOLC

Primer.- Adjudicar el contracte menor del servei consistent en els dinars i berenars de les  
escoles bressol municipals per al mes de setembre de 2013, del dia 9 al dia 30, ambdós  
inclosos, a favor de l’empresa Bo i Sa Servei d’Àpats SL, amb CIF XXX 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 dinar  : 3,47€ IVA exclòs (3,82€ IVA inclòs)
Import màxim de contractació per al mes de setembre de 2013 de les dues escoles  
bressol a raó de 30 dinars a l’escola bressol Trapelles i de 40 dinars a l’escola bressol  
Gínjols:  243,09€/dia IVA exclòs (267,40€/dia IVA inclòs), multiplicat pels 16 
dies lectius del mes de setembre de 2013: 3.889,45€ IVA exclòs (4.278,40€ IVA 
inclòs) 

• Preu de cada berenar  : 0,64 € IVA exclòs (0,70 € IVA inclòs).
Import màxim de contractació per al mes de setembre de 2013 de les dues escoles  
bressol a raó de 30 berenars a l’escola bressol Trapelles i de 40 berenars a l’escola  
bressol Gínjols: 44,55€/dia IVA exclòs (49€/dia IVA inclòs), multiplicat pels 16 
dies lectius  del mes de setembre de 2013: 712,73€ IVA exclòs (784,00€ IVA 
inclòs)

Import  màxim de  contractació  per  al  mes de  setembre de 2013 de les  dues  escoles  
bressol per als dinars i berenars: 4.602,18€ IVA exclòs (5.062,40€ IVA inclòs).

Segon.- Aquests imports estan subjectes a variacions, en funció dels dinars i berenars  
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.- Aplicar 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 la present resolució als interessats i donar compte a la Tresoreria i a  
Comptabilitat de la corporació.
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Sisè.-  Ratificar  la  present resolució  en la  propera  sessió  de Junta  de Govern que se  
celebri.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

ACORD

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 393/2013, de 25 de juliol, transcrit en la part 
expositiva del present acord.”

15. Ratificació del Decret d’alcaldia 432/2013, de data 20 d’agost, relatiu a la 
invitació de diverses empreses per executar l’obra menor d’instal·lació elèctrica 
al pavelló municipal d’esports.

“Per Decret d’Alcaldia número 432/2013, de data 20 d’agost, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de maig de 2013,  
va acordar concedir a l’Ajuntament de Celrà una subvenció de 10.350 € en concepte de  
substitució de 36 projectors interiors de llum de 400 W i 10 llums exteriors de 250 W. 

2.  Per  Decret  d’alcaldia  núm.  394/2013,  de  25  de  juliol,  es  va  aprovar  la  memòria  
valorada de l’obra d’instal·lació elèctrica al pavelló municipal d’esports de Celrà, redactada  
pel cap de l’àrea de Serveis Públics Municipals, amb un cost total de 19.824,20 € IVA  
exclòs (23.987,28 € IVA inclòs). 

3. És d’interès de la corporació que les ofertes que es presentin tinguin acreditada la seva  
solvència tècnica i professional, així com establir uns criteris d’adjudicació. 

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 6 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 d’obra. Precepte que s’ha de posar en relació amb l’Annex I (Divisió 45, Grup  
45.3, Classe 45.31 – Instal·lació elèctrica) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre.

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 del sector públic.
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Per tot l’exposat,
HE RESOLT

Primer. Convidar a tres empreses, com a mínim, que la corporació consideri capacitades  
per executar l’obra de d’instal·lació elèctrica al pavelló municipal d’esports de Celrà.

Segon. Establir com a criteris d’adjudicació els següents:
• Ampliació de la garantia establerta en la memòria (5 anys). La garantia haurà de  

ser amb cobertura total,  tant de materials com de mà d’obra davant qualsevol  
deficiència de funcionament o disminució de rendiment: fins 10 punts.

Puntuació: 2 punts per cada any de garantia addicional.

• Oferta econòmica: fins a 10 punts 

L’oferta més baixa que no sigui considerada anormal o desproporcionada obtindrà  
la màxima puntuació i les restants es calcularan de forma proporcional en sentit  
decreixent de puntuació, d’acord amb la fórmula següent:

Baixa en € empresa oferent
Puntuació = 10 x ----------------------------------------------
Baixa en € mes elevada no temerària

Se consideraran presumptament anormals o desproporcionades les ofertes que  
es trobin en algun dels supòsits contemplats en l’article 152 del RDL 3/2011, de  
14 de novembre i  85 del  Reial  decret  1098/2001, de 12 d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el Reglament general de la Llei  de contractes de les administracions  
públiques. 

Si, un cop tramitat el procediment al qual fa referència l’article 152.3 del RDL  
3/2011,  de 14 de novembre, l’òrgan de contractació considera, a partir de la  
justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser  
complerta  com  a  conseqüència  de  la  inclusió  de  valors  anormals  o  
desproporcionats,  l’exclourà  del  procediment  i,  aleshores,  la  referència  per  a  
l’aplicació  de les puntuacions serà la primera oferta que no sigui considerada  
anormal o desproporcionada.

Tercer. Fer constar que el termini d’execució del contracte és de 15 dies hàbils des de la  
data de la notificació de l’adjudicació, sense que en cap cas aquesta data sigui superior al  
dia 15 d’octubre de 2013.

Quart.  La valoració dels criteris l’ha d’efectuar el cap de Serveis Públics Municipals de  
l’Ajuntament de Celrà, el qual elevarà la proposta per a l’adjudicació del contracte a la  
Junta de Govern Local.

Cinquè. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.
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Sobre la  base d’aquests  antecedents la  Junta  de Govern de la  corporació aprova per  
unanimitat dels membres presents l’adopció del següent

ACORD

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 432/2013, de 20 d’agost, transcrit en la part 
expositiva del present acord.”

16.  Adjudicació  del  contracte  menor  del  servei  d’externalització  temporal  del 
servei d’emprenedoria. 

“ANTECEDENTS DE FET
 
1. L’Ajuntament de Celrà, amb el suport de la Xarxa Gironina de Creació d’Empreses i la  
Xarxa  Gironina  de  Vivers  d’Empreses  de  la  Diputació  de  Girona,  ofereix  el  servei  
d’assessorament a les persones emprenedores que volen iniciar un negoci o necessiten  
suport per a la consolidació de la seva empresa.
 
La persona que realitza aquest assessorament és la tècnica de promoció econòmica de  
l’Ajuntament  de Celrà,  Sra.  XXX, que  properament  causarà  baixa  per  maternitat.  Per  
aquesta  raó,  i  degut  a  la  importància  de  seguir  prestant  aquest  servei  per  als  
emprenedors/es durant aquest període, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà contractar  
un/a professional per a que es continuï oferint. 
 
2. En data 5 d’agost de 2013, els tècnics de Promoció Econòmica han emès un informe  
proposant la contractació de la Sra. XXX per realitzar el servei, prèvia sol·licitud d’ofertes  
diverses.
 
 
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 27 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.
 
Sobre la base d’aquests antecedents,  la Junta de Govern de la corporació aprova per  
unanimitat dels membres presents l’adopció del següent

 
ACORD

 
Primer. Adjudicar  el  contracte  menor  del  servei  per  a  l’assessorament  a persones 
emprenedores, amb efectes a partir del dia 16 de setembre de 2013 fins al dia 14 de  
febrer de 2014 i a raó de 70 hores mensuals, a favor de la Sra. XXX amb NIF núm. XXX,  
domiciliada XXX, per un import total de 3.500,00 euros IVA exclòs (3.990,00 euros IVA  
inclòs). 
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Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 14.4390.22699  
“Activitats de Promoció Econòmica” del pressupost vigent 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 de les hores i serveis  
efectivament realitzats.
 
Quart.  Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar-li que aquest acord  
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.  
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.”
 

17. Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió i explotació indirecta, en 
règim de concessió administrativa, de les instal·lacions de la piscina municipal de 
Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- Per resolució de la presidència del Patronat Municipal d’Esports núm. 8/2011, de 20 de  
maig, es va adjudicar el contracte de gestió i explotació indirecta, en règim de concessió  
administrativa, de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà a favor de l’empresa  
Llop Gestió Esportiva SL per a les temporades d’estiu (juny a setembre) dels anys 2011,  
2012 i 2013. 

2.- En data 30 d’agost de 2013 el regidor d’esports ha proposat prorrogar el contracte  
per a la temporada 2014.

FONAMENTS DE DRET

1.- La clàusula tercera del contracte administratiu, formalitzat el dia 3 de juny de 2011,  
estableix que “el contracte tindrà una durada de tres temporades. La temporada d’estiu  
2011 abasta des del dia 4 de juny fins al dia 4 de setembre de 2011. Per a les temporades  
2012 i 2013 es determinaran les dates concretes abans de començar cada temporada.”

2.-  La  clàusula  quarta  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regeix  el  
contracte disposa que la duració del contracte es fixa en tres anys, a comptar des de la  
formalització del contracte. Indicant que el contracte serà prorrogable de forma expressa,  
abans de la finalització del contracte, i sense que la durada de la seva vigència, incloses  
les  pròrrogues,  pugui  excedir  de  6  anys.  La  temporalització  del  contracte  avarca  la  
temporada d’estiu,  des del mes de juny fins  al  mes de setembre, a determinar  cada  
temporada.

3.-  De  conformitat  amb  la  clàusula  divuitena  del  plec  de  clàusules  administratives  
particulars que regeix el contracte administratiu en el supòsit de dissolució de l’organisme  
autònom Patronat  Municipal  d’Esports  de  Celrà  totes  les  referències  fetes  al  Patronat  
Municipal d’Esports de Celrà tant en el plec de clàusules administratives particulars com  
en el plec de prescripcions tècniques particulars s’entendrà referenciat a l’Ajuntament de  
Celrà, succeint-lo l’Ajuntament de Celrà en el contracte administratiu que es formalitzi. I  
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va ésser  en sessió  plenària  de  data  13 de  desembre  de  2011 que  es  va  aprovar  la  
dissolució  de  l’organisme autònom local  “Patronat  Municipal  d’Esports  de  Celrà”,  amb  
efectes a partir del dia 1 de gener de 2012. Data a partir de la qual l’Ajuntament de Celrà 
s’ha subrogat en tots els drets i obligacions que s’han derivat d’aquest contracte.

4.- Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria primera  
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 en relació amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de  
contractes del sector públic, articles 258 i 259 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  
243 i  següents  del  Decret  179/1995, de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  
d’obres, activitats i serveis del ens locals de Catalunya.

5.- La Junta de Govern Local és competent per tractar aquest assumpte, de conformitat  
amb el Decret d’alcaldia 339/2013, de 25 de juny. 

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

A C O R D

Primer. Prorrogar el contracte de gestió i  explotació indirecta,  en règim de concessió  
administrativa, de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà a favor de l’empresa  
LLOP GESTIÓ SL per a la temporada d’estiu 2014.

Segon.  Imputar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  número  
40.3423.22714 “contracte gestió piscina municipal” del pressupost de la corporació.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Llop Gestió, SL.

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

18. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja d’edificis 
municipals.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En sessió de Junta de Govern Local, de data 18 de setembre de 2012, es va ratificar el  
Decret d’Alcaldia 424/2012, de 22 d’agost, en virtut del qual s’adjudicava el contracte del  
servei  de  neteja  d’  edificis  municipals  a  favor  de  l’empresa  Global  Neteges  SL.  
Concretament, dels edificis municipals següents: Escola Falgueres, Escola Bressol Gínjols,  
Escoles  Velles,  Centre  promoció  econòmica,  Teatre  Ateneu,  Casal  d’Avis  Can  Ponac,  
Pavelló Piscines, Vestidors Piscines, Vestidors Camp de Futbol i Pavelló d’Esports.

2.- És d’interès de la Corporació prorrogar aquest contracte un any més, concretament  
des del dia 1 de setembre de 2013 fins al dia 31 d’agost de 2014, ambdós inclosos.
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FONAMENTS DE DRET

1. La clàusula tercera del contracte administratiu, formalitzat el dia 22 d’agost de 2012,  
estableix  que  “la  duració  del  contracte  es fixa  en un any,  a  comptar  de l’inici  de  la  
prestació del servei, el qual tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2012. El contracte serà  
prorrogable de forma expressa, abans de la seva finalització, i sense que la durada de la  
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos anys.”

I en els mateixos termes es pronuncia l’article 6 del plec de clàusules administratives  
particulars que regeix el contracte administratiu.

2. La Junta de Govern Local és competent per tractar aquest assumpte, de conformitat  
amb el Decret d’alcaldia 339/2013, de 25 de juny. 

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

ACORD

Primer. .- Prorrogar el contracte del servei de neteja d’edificis municipals formalitzat amb  
l’empresa GLOBAL NETEGES SL, des del dia 1 de setembre de 2013 fins al dia 31 d’agost  
de 2014, ambdós inclosos. 

Segon.  Imputar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents : 14  
4390 22700 “contracte neteja edificis promoció econòmica”, 30 3350 22700 “serveis de  
neteja Ateneu” , 40 3420 22700 “contracte neteja edificis poliesportiu municipal”, 40 3423  
22700  “contracte  neteja  piscina  municipal”,  40  3424 22700  “contracte  neteja  edificis  
camp futbol municipal”, 70 2300 22700 “contracte neteja edificis serveis socials”, 70 3372  
22700 “contracte neteja edifici casal d’avis”, 76 3210 22700 “serveis de neteja CEIP’S” ,  
76 3211 22700 “serveis de neteja escoles bressol”.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Global Neteges, SL. 

Quart.  Donar  compte  del  present  acord  a  la  Comptabilitat  i  a  la  Tresoreria  de  la  
corporació.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

19. Aprovació dels convenis de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de 
Girona i l’Ajuntament de Celrà per a la programació d’uns espectacles dins el 
marc de Giroscopi Cultural 2013.

“Giroscopi  cultural  és  una  fira  d’iniciatives  culturals  de  les  comarques  gironines,  
organitzada per la Fundació Casa de Cultura de Girona, que té una clara voluntat d’itinerar  
per tot el territori: la Fundació Casa de Cultura de Girona fa una selecció d’espectacles  
nous o de grups emergents, en realitza un catàleg i els coprograma a diversos municipis  
aportant-ne un 50% del catxet i la gestió dels tràmits per realitzar-lo.

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà coprogramar amb la Fundació Casa de Cultura de  
Girona els espectacles següents:
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1. Bombolles de paper, de la companyia Múcab Dans el dia 13 d’octubre a les 18  
hores a l’Ateneu de Celrà.
2. Tants caps tants joguets, de la companyia AMC Orquestra Fireluche el dia 17 de  
novembre a les 19 hores a l’Ateneu de Celrà.

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Fundació  
Casa de Cultura de Girona per a la programació de l’espectacle Bombolles de paper, de la  
companyia Múcab Dans, dins el marc de Giroscopi Cultural 2013, que s’adjunta com a  
annex al present acord. En virtut d’aquest conveni de col·laboració, l’Ajuntament de Celrà  
haurà d’abonar a la companyia Múcab Dans el 50% del catxet després de la realització de  
l’espectacle (el 13 d’octubre de 2013), és a dir, l’import de 600,00 euros més IVA (726,00  
euros IVA inclòs).

Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Fundació  
Casa de Cultura de Girona per a la programació de l’espectacle Tants caps tants joguets,  
de la companyia AMC Orquestra Fireluche, dins el marc de Giroscopi Cultural 2013, que  
s’adjunta  com a  annex  al  present  acord.  En virtut  d’aquest  conveni  de  col·laboració,  
l’Ajuntament de Celrà haurà d’abonar a la companyia AMC Orquestra Fireluche el 50% del  
catxet després de la realització de l’espectacle (el 13 d’octubre de 2013), és a dir, l’import  
de 1.000,00 euros més IVA (1.210,00 euros IVA inclòs).

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 600,00 euros IVA exclòs (726,00 euros IVA 
inclòs) per a la programació de l’espectacle Bombolles de paper, i de 1.000,00 euros IVA  
exclòs (1.210,00 euros IVA inclòs) per a la programació de l’espectacle Tants caps tants  
joguets,  imports  que haurà de satisfer  l’Ajuntament  de Celrà amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària número 30.3340.22609 “activitats àrea de cultura” del pressupost vigent  
de la Corporació.

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

Cinquè.- Comunicar el present acord a la Fundació Casa de Cultura de Girona.

Sisè.- Comunicar aquest acord a la comptabilitat i la tresoreria de la Corporació.”

PATRIMONI

20. Extinció de la concessió administrativa de domini públic de la nau industrial 
número 1, de propietat municipal.

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  Per  acord  de  la  Junta  de  Govern Local,  de  data  6  de  setembre  de  2011,  es  va  
adjudicar la nau industrial número 1, per a la generació d’activitat econòmica, mitjançant  
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concessió de domini públic, a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès,  
SL. Formalitzant-se la concessió demanial el dia 7 de setembre de 2011.

2. En data 26 d’agost de 2013, registre d’entrada municipal número 2.390, Tècniques i  
recuperacions del Gironès S.L. presenta un escrit manifestant la seva disconformitat amb  
el preu del cànon al qual fa front, sol·licitant que s’aminori el cànon amb l’import que  
estan pagant els altres concessionaris, i que si no s’atén la seva demanda tancaran la  
instal·lació. 

3.- En data 29 d’agost de 2013 la Secretària de la Corporació ha emès informe, el qual  
serveix de motivació al present acord.

FONAMENTS DE DRET

El  preu  del  cànon  no  pot  ésser  objecte  de  modificació  en  els  termes  que  proposa  
l’empresa concessionària pels següents motius:

1.- La clàusula V titulada “duració de la concessió” del plec de clàusules per a l’adjudicació  
de naus industrials  propietat  municipal  per a la  generació d’activitat  econòmica en el  
municipi  de  Celrà,  que  regeix  la  concessió  formalitzada  amb  l’empresa  Tècniques  i  
Recuperacions  del  Gironès,  SL,  (d’ara  endavant,  plec  de  clàusules)  estableix  que  la  
concessió s’atorga per a un termini de 2 anys a comptar de la notificació de l’adjudicació.  
A la durada inicial  es podran afegir, per mutu acord de les parts, i  sempre de forma  
expressa, les pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any, fins a un màxim de 4  
anys, pròrrogues incloses. 

Aquesta  clàusula  continua  dient  que  “  Per  a  procedir  a  la  pròrroga  caldrà  que  
l’emprenedor/a justifiqui degudament l’evolució i viabilitat de l’activitat, amb un balanç  
positiu de la mateixa, que es valorarà per l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament  
de Celrà. A tal efecte, es tindrà en compte l’últim exercici fiscal presentat a Hisenda”.
Aspecte  aquest  últim  que  no  caldrà  tenir  en  compte  atès  que  el  concessionari  ha  
manifestat  la  seva  voluntat  de  no  mantenir  la  concessió  administrativa  si  es  manté  
l’import del cànon.

L’acord d’adjudicació de la concessió va ésser degudament notificat el dia 7 de setembre  
de 2011, data en la qual es va formalitzar la concessió administrativa. I la clàusula tercera 
del  document  administratiu  de  formalització  de  la  concessió  indica  textualment  el  
següent:
“ el termini de concessió s’atorga per 2 anys, a comptar de la notificació de l’adjudicació,  
és a dir, a comptar des del dia 7 de setembre de 2011. A la durada inicial es podran  
afegir, per mutu acord de les parts, i  sempre de forma expressa, les pròrrogues, que  
tindran una durada mínima d’un any, fins a una màxim de 4 anys, pròrrogues incloses”.

Per tant, la concessió administrativa finalitza el proper dia 7 de setembre de 2013.

2.- La proposició  presentada per la pròpia empresa,  en data 21 de juliol  de 2011, hi  
consta la declaració del representant legal de l’empresa mitjançant la qual es manifesta de 
forma expressa que coneix el plec que serveix de base a la concessió i que l’accepta  
íntegrament, comprometent-se a dur a terme l’activitat econòmica de servei manteniment  
de contenidors.
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I cal recordar que el plec de clàusules que regeix la concessió demanial estableix en la  
seva clàusula X el següent:

“L’emprenedor està obligat a satisfer a l’Ajuntament de Celrà, a partir de la posada  
en  funcionament  de  l’activitat,  el  cànon  que  resulti  d’aplicar  l’import  de  4  
€/m2/mes. Aquest import s’actualitzarà anualment en funció de l’IPC publicat per  
l’INE de Catalunya.

Els projectes poden tenir com a màxim una minoració en aquest preu, a criteri del  
comitè, que serà el següent:

1. El primer i segon any, un màxim del 40%
2. El tercer any, en el supòsit de pròrroga, un màxim del 20%
3. El quart any, en el supòsit de pròrroga, un màxim del 10%

(...)”

Per  tant,  el  cànon al  que  ha  de  fer  front  l’empresa  concessionària  és  la  que  resulta  
d’aplicar  l’import  de  4€/m2/mes,  actualitzat  en  funció  de  l’IPC  publicat  per  l’INE  de  
Catalunya, aminorant-se el primer i segon any un màxim del 40%, tal i com s’ha vingut  
fent durant aquests dos anys. 
Durant el primer any s’ha vingut pagant 651,67 Euros/mes i durant el segon any 677,09  
Euros/mes.

El plec de clàusules no preveu cap altra minoració que no sigui aquesta, per tant, no és  
pot admetre una minoració diferent a la que preveu el propi plec de clàusules.

El plec de clàusules preveu una minoració per al tercer any, com a màxim, del 20%, i és  
per la qual cosa que en cap cas es pot admetre la proposta que fa el concessionari.

3.- La clàusula XIII - extinció de la concessió – del plec de clàusules, preveu diferents  
supòsits d’extinció de la concessió demanial, establint-se, entre ells, que la concessió pot  
extingir-se per caducitat pel venciment del termini. Supòsit davant el qual ens trobem ja  
que la concessió tenia una durada de dos anys. 
Cal tenir present que quan finalitza la concessió el concessionari ha de complir amb les  
següents obligacions:

• ha d’entregar a l’Ajuntament de Celrà, en perfecte estat d’ús i conservació, els  
béns municipals afectes a la concessió a l’acabament d’aquesta. (apartat 1.b)“in  
fine” de la clàusula VIII del plec)

• haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els béns de retorn  
adscrits a aquesta. (apartat 5è de la clàusula VIII del plec)

• i les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament i el concessionari les ha de lliurar en  
bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu del domini públic. A tal efecte,  
caldrà  que  l’Ajuntament  designi  els  tècnics  per  inspeccionar  l’estat  en  què  es  
troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica,  
l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que s’estimin necessàries  
per mantenir-les en les condicions previstes. Les obres i treballs de reparació o  
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reposició que s’hagin d’efectuar seran a càrrec del concessionari. ( clàusula XI del  
plec)

4.-  Recordar  que  les  concessions  s’atorgan  prèvia  licitació  i  de  conformitat  amb la  
legislació de contractes de les administracions públiques, de conformitat amb el que  
disposa  l’article  60.2  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  
reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL).

Per tant,  no es pot desvirtuar els principis  de publicitat  i  de lliure concurrència i  la  
puresa de la licitació en que es va dur a terme, ja que en cap cas el preu no pot ésser  
alterat substancialment per via de modificació consensuada, ja que això suposaria un  
obstacle als principis de lliure concurrència i bona fe que ha regir la contractació de les  
Administracions  Públiques,  ja  que  cal  tenir  present  que  els  licitadors  diferents  de  
l’adjudicatari  podrien  haver  modificat  les  seves  proposicions  si  haguessin  estat  
coneixedors de la modificació que posteriorment es produiria. 

5. La Junta de Govern Local és competent per tractar aquest assumpte, de conformitat  
amb el Decret d’alcaldia 339/2013, de 25 de juny. 

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

A C O R D

Primer. Extingir la concessió administrativa de domini públic de la nau industrial número 
1,  de  propietat  municipal,  subscrit  en  data  7  de  setembre  de  2011  per  l’empresa  
Tècniques i Recuperacions del Gironès, S.L., per venciment del termini de la concessió,  
amb efectes a partir del dia 8 de setembre de 2013.

Segon.-  Designar a la Sra. XXX, arquitecta de l’Ajuntament, per inspeccionar l’estat en  
què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica,  
l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que s’estimin necessàries per  
mantenir-les en les condicions previstes.

Tercer.- Notificar el present acord a Tècniques i Recuperacions del Gironès, i comunicar la  
mateixa  a  la  Tresoreria,  a  la  Comptabilitat  de  la  Corporació  i  a  l’arquitecta  de  
l’Ajuntament.

HISENDA PÚBLICA

21. Aprovació dels preus públics per a les accions formatives organitzades per 
l’àrea de promoció econòmica pel segon semestre de 2013.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- És voluntat de l’Ajuntament de Celrà oferir orientació i formació laboral per a persones  
en edat activa laboral. 
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2.- La realització d’aquests cursos suposarà per l’ Ajuntament de Celrà un cost addicional i  
és per la qual cosa que cal implantar un preu públic. Els cursos que es volen impartir són  
els següents:

Alfabetització digital.

Curs de full de càlcul Avançat, 

Manipulador Aliments

Iniciació a la programació amb Android

Curs d'especialització al Cartellisme comercial i retoc d'imatges 

Tècniques de creativitat i innovació

Alemany bàsic

Taller de defensa personal Femenina.

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. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels  
membres presents l’adopció del següent 

ACORD 

Primer.-  Aprovar  els   preus  públic  per  a  les  accions  formatives  que  a  continuació  
s’especifiquen i amb els següents imports: 
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Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 

PERSONAL

22. Retribucions complementàries.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Import

Alfabetització digital. de 9,15 a 10,45 10

Curs de full de càlcul Avançat, 20

Manipulador Aliments 25

Iniciació a la programació amb Android 30

COMERCIANTS-EMPRENEDORS-EMPRESARIS Import

Curs d'especialització al cartellisme comercial i retoc imatges 35

Tècniques de creativitat i innovació 15

Alemany bàsic 25

IGUALTAT Import

Taller de defensa personal Femenina. 10
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“La Sra. XXX ha dut a terme el repartiment del número 33 del butlletí municipal Infocelrà i  
el  repartiment dels  llibrets  dels  cursos i  tallers 2013-2014, servei  que va realitzar de  
manera voluntària i fora de la seva jornada de treball durant l’última setmana del mes de  
juliol i la primera setmana del mes d’agost de 2013, respectivament.

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

ACORD

Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
250,00 euros a favor de la Sra. XXX en concepte de complement de productivitat pel  
repartiment del número 33 del butlletí municipal Infocelrà, quantitat que s’ha d’abonar en  
la nòmina del mes de setembre de 2013. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
250,00 euros a favor de la Sra. XXX en concepte de complement de productivitat pel  
repartiment dels llibrets dels cursos i tallers 2013-2014, quantitat que s’ha d’abonar en la  
nòmina del mes de setembre de 2013. 

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

Quart. Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.”

23. Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.

24. Comunicacions i informacions.

L’alcalde informa dels assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera sessió plenària 
ordinària que tindrà lloc el dia 10 de setembre de 2013.

25. Precs i preguntes.

No s’escau.

CLOENDA. Sense cap assumpte més a tractar, es dóna per conclosa la sessió a les 20.10 
hores, de tot el qual jo, com a secretària, en dono fe.


