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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 19/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 3 de desembre de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.30 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 3 de desembre de 2013, es reuneixen a la sala 
de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment  establerts,  els  membres  integrants  de  la  Junta  de  Govern  Local  que  a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència 
de l’alcalde president, i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Gerard Fernandez Tatjé

Regidors membres

Sr. Daniel Cornellà Detrell
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidores convidades

Sra. Susana Pascual Pozo
Sra. Júlia Palomer Mallorquí

Secretària

Sra. Rosa Maria Melero Agea

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del 
dia i que són els següents:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2013.

Es  dóna  per  llegida  l’acta  de  la  sessió  ordinària  del  dia  5  de  novembre  de  2013, 
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.

OBRES MAJOR
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2.-  Expedient  85/2013.  Ratificació del  decret  d’Alcaldia número 636/2013 de 
data 20 de novembre de 2013,  relatiu  a  la  reforma d'una nau d'oficines  i  la 
construcció d'una nau industrial al carrer Ter, núm. s/n.

“1. Per Decret d’Alcaldia número 636/2013, de data 20 de novembre de 2013, es resol el  
que es transcriu íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

En data 18 de juliol de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 2084, VIUDA DE  
LAURO CLARIANA SL amb DNI/NIF núm. (...) presenta  sol·licitud per: reforma d'una 
nau d'oficines i la construcció d'una nau industrial al carrer Ter, núm. s/n (ref. cadastral  
núm. (...) de Celrà -expedient número 85/2013- 

En data 23 d'agost de 2013 amb registre de sortida municipal núm. 1505 es requereix  
documentació complementària; 

En data 31 d'octubre de 2013, amb registre d’entrada municipal núm. 2.996 i en data  
14 de novembre de 2013, registre d’entrada municipal  núm. 3.148, es presenta la  
documentació requerida.

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

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

Per tot l’exposat;
HE RESOLT 

Primer.- Atorgar a VIUDA DE LAURO CLARIANA SL amb DNI/NIF núm. (...) llicència 
municipal  per:  reforma d'una nau d'oficines  i  la  construcció  d'una  nau industrial al 
carrer Ter, núm. s/n (ref. cadastral núm.  (...)) de Celrà, salvat el dret de propietat i  
sens perjudici de tercer.

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

Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i  
presentació de la documentació complementària següent:
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   Documentació a presentar abans de l’inici de les obres:
- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 

Expedient de grua (si cal). 2 còpies
Sol·licitud de llicència per ocupació de la via pública, si és el cas.

   
Condicions:
- S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents  
corresponents  a  les  entitats  i  administracions  públiques  concurrents  en  aquest  
expedient i en l’expedient d’activitats (23/2013) incoat davant aquest Ajuntament, i  
sota responsabilitat del sol·licitant d’ambdós llicències, tal i com manifesta mitjançant  
escrit  de data 7 de novembre de 2013, atès que resta pendent la concessió de la  
llicència d’activitat.

- Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant.

-No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic,  
sense prèvia autorització.

- Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública  
existent de plujanes.

- Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics. (detallar als  
plànols)

- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol.licitant prèvia  
sol.licitud i llicència municipal.

- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  
totalment acabats.

- Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal.lació de plaques,  
números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins  
públics.

- La llicència inclou la construcció de les tanques.

- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual  
cosa caldrà ser sol.licitada a part.

-  La  renúncia  o  separació  del(s)  tècnic(s)  o  facultatiu(s)  director(s),  implicarà  la  
immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les  
mateixes condicions que inicialment foren precises.

- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.

- La llicència queda condicionada a la llicència d'activitat.

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

- Es complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de  
Celrà i les modificacions puntuals que li corresponguin.
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- Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.

-  Es  farà  acta  de  comprovació  i  conformitat  del  replanteig  pels  serveis  tècnics  
municipals.

- Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal.lacions existents i definitives  
en els espais públics.

- Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. 

- Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra, sol·licitud de 1era  
ocupació i alta cadastral.

- L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible  
per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la  
prestació de qualsevol altre servei municipal.

- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.

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

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

Base Liquidable declarada:
390.030,00 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:
12.675,98 €

Placa Informativa:
12,00 €

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

TOTAL:     12.997,98 Euros 

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

Sisè.- Ratificar la present resolució a la següent sessió de la Junta de Govern.

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

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el  Decret d’Alcaldia 
318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual  es  delega a la  Junta  de Govern la  
competència per a l’atorgament de llicències d’obra major.
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En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat  
el següent  

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 636/2013, de data 20 de novembre de 2013,  
transcrit en la part expositiva del present acord.”

3.- Expedient 92/2010. Pròrroga llicència obres per reforma interior habitatge al 
carrer Pau Casals núm. 7 de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En data 16 de novembre de 2010, per acord de Junta de Govern, es va atorgar al Sr.  
(...)  amb DNI núm. (...) llicència d’obres per reforma habitatge unifamiliar aïllat al carrer  
Pau Casals núm. 7 de Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini  
per iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des  
de  l’endemà  de  la  recepció  de  la  notificació  de  la  llicència,  resolució  degudament  
notificada en data 1 de desembre de 2010; La pròpia llicència ja advertia al titular de la  
llicència  del  dret  a  sol·licitar  una pròrroga tant  del  termini  de començament  com del  
termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per la meitat del termini què es tracti,  
si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.

2.- En data 5 de novembre de 2013, registre municipal d’entrada núm. 3.034, el Sr. (...)  
sol·licita  una pròrroga de la  llicència  d’obres per acabar  les obres de reforma interior  
habitatge al carrer parets núm. 7 de Celrà.

3.- En data 14 de novembre de 2013 l’arquitecte municipal emet informe favorable.

FONAMENTS DE DRET

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

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

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

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny de 2013.
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el següent

A C O R D

Primer.-  Atorgar al Sr. (...) amb DNI núm. (...) una pròrroga de la llicència d’obres per a  
la finalització de les obres de reforma interior d’habitatge unifamiliar situat al carrer Pau  
Casals núm. 7 de Celrà, fins al 31 de desembre de 2014.

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

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

4.-  Expedient  102/2013.  Concessió  llicència  urbanística  per  a  substituir  una 
coberta d’habitatge unifamiliar a la Plaça Ronda de Baix, 18.

“En data 27 de setembre de 2013 amb registre d’entrada municipal núm. 2615, (...) amb 
DNI/NIF  núm. (...)  presenta  sol·licitud  per:  substitució  de  coberta  a  l’habitatge  
unifamiliar  situat a  la  plaça  Ronda  de  Baix,  núm.  18  de  Celrà  -expedient  número  
102/2013- 

En data 10 d'octubre de 2013 amb registre de sortida municipal núm. 1797 es requereix  
documentació complementària; 

En  data  14  de  novembre  de  2013  amb registre  d'entrada  municipal  núm.  3145,  es  
presenta la documentació requerida; 

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

Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós  
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el  
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú;  les  ordenances  fiscals  número  5,  reguladora  de  l'  Impost  sobre  
Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de  
documents administratius i Decret  339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es 
delega a  la  Junta  de  Govern  la  competència  per  a  l’atorgament  de  llicències  d’obres  
majors.

En  base  a  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  unanimitat  el  
següent

A C O R D 

Primer.- Atorgar a  (...) amb DNI/NIF núm. (...) llicència municipal per: substitució de 
coberta d’habitatge unifamiliar situat a la plaça Ronda de Baix, núm. 18 de Celrà, salvat el  
dret de propietat i sens perjudici de tercer.

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

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

   Condicions:
- S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents  

corresponents  a  les  entitats  i  administracions  públiques  concurrents  en  aquest  
expedient.

- Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
- No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic,  

sense prèvia autorització.
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. (detallar als plànols)
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de  

façanes de l'edifici. (detallar als plànols)
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia  

sol·licitud i llicència municipal.
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  

totalment acabats.
- Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de plaques,  

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins  
públics.

- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual  
cosa caldrà ser sol·licitada a part.

- La  renúncia  o  separació  del(s)  tècnic(s)  o  facultatiu(s)  director(s),  implicarà  la  
immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar  
les mateixes condicions que inicialment foren precises.

- En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
- Es complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de  

Celrà i el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà.
- 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:
25.683,50 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                   
834,71 €

Bonificació 35% (4rt f):                            -   292,15 €

Placa Informativa         12,00 €

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)       155,00 €
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TOTAL:   709,56 Euros 

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

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

5.- Expedient 110/2013. Concessió llicència urbanística per a la substitució de forjats i  
coberta d’habitatge unifamiliar al carrer Jacint Verdaguer núm. 17.

“En data 21 d'octubre de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 2899, (...) amb  
DNI/NIF núm. (...) presenta  sol·licitud per: substitució de forjats i coberta de l’habitatge  
unifamiliar  situat al  carrer  Jacint  Verdaguer,  núm.  17  de  Celrà  -expedient  número  
110/2013- 

En  data  6  de  novembre  de  2013  amb  registre  municipal  de  sortida  núm.  2052  es  
requereix documentació complementaria; 

En  data  21  de  novembre  de  2013  amb registre  municipal  d'entrada  núm.  3202,  el  
(...) presenta documentació complementària; 

Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la Secretària. 

Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós  
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el  
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú;  les  ordenances  fiscals  número  5,  reguladora  de  l'  Impost  sobre  
Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de  
documents administratius i Decret  339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es 
delega a  la  Junta  de  Govern  la  competència  per  a  l’atorgament  de  llicències  d’obres  
majors.

En  base  a  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  unanimitat  el  
següent

A C O R D 

Primer.- Atorgar a (...) amb DNI/NIF núm. (...) llicència municipal per: substitució de  
forjats i coberta de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Jacint Verdaguer, núm. 17 de 
Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

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

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

   Documentació a presentar abans de l’inici de les obres:
- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 

   Condicions:
- S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents  

corresponents  a  les  entitats  i  administracions  públiques  concurrents  en  aquest  
expedient.

- Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant.
- No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic,  

sense prèvia autorització.
- Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública  

existent de plujanes.
- Es col.locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. (detallar als plànols)
- Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de  

façanes de l'edifici. (detallar als plànols)
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol.licitant prèvia  

sol.licitud i llicència municipal.
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  

totalment acabats.
- Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal.lació de plaques,  

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins  
públics.

- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual  
cosa caldrà ser sol.licitada a part.

- La  renúncia  o  separació  del(s)  tècnic(s)  o  facultatiu(s)  director(s),  implicarà  la  
immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar  
les mateixes condicions que inicialment foren precises.

- En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
- El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació  

Urbana de Celrà i els modificacions puntuals que li corresponguin.
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.

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

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

Base Liquidable declarada:
41.942,10 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                
1.363,12 €

Placa Informativa         12,00 €
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Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)       155,00 €

TOTAL:   1.530,12 Euros 

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

Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

6.- Expedient 124/2013. Concessió llicència urbanística per a la construcció d'un cobert  
auxiliar a la carretera de Juià, 16 B.

“En data 26 de novembre de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 3249, (...) amb  
DNI/NIF núm. (...) presenta  sol·licitud per: construcció d'un cobert auxiliar a la carretera 
Juià, núm. 16 B de Celrà -expedient número 124/2013-

Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la Secretària. 

Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós  
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el  
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú;  les  ordenances  fiscals  número  5,  reguladora  de  l'  Impost  sobre  
Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de  
documents administratius i Decret  339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es 
delega a  la  Junta  de  Govern  la  competència  per  a  l’atorgament  de  llicències  d’obres  
majors.

En  base  a  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  unanimitat  el  
següent

A C O R D 

Primer.- Atorgar a  (...) amb DNI/NIF núm. (...) llicència municipal per: construcció d'un 
cobert auxiliar a la carretera Juià, núm. 16 B de Celrà, salvat el dret de propietat i sens  
perjudici de tercer.

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

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

   Documentació a presentar abans de l’inici de les obres:
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- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 

   Condicions:
- Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
- No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic,  

sense prèvia autorització.
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  

totalment acabats.
- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual  

cosa caldrà ser sol·licitada a part.
- 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:
13.965,00 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                   453,86 €

Placa Informativa         12,00 €

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

TOTAL:   545,86 Euros 

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

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

7.- Llicència d’obres 121/2013: Construcció de porxo en habitatge en planta baixa a la  
Ctra. Juià, 92.

“En data 19 de novembre de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 3184, (...) amb  
DNI/NIF núm. (...) presenta  sol·licitud per: construcció de porxo en habitatge en planta  
baixa a la carretera Juià, núm. 92 de Celrà -expedient número 121/2013-

En data 22 de novembre de 2013, registre de sortida municipal núm. 2.224, es requereix  
al Sr. (...) documentació complementària.

En data 28 de novembre de 2013, registre entrada municipal núm. 3.282, es presenta la  
documentació requerida.

Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta 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  
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Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de  
novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú;  les  ordenances  fiscals  número  5,  reguladora  de  l'  Impost  sobre  
Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de  
documents administratius i Decret  339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es 
delega a  la  Junta  de  Govern  la  competència  per  a  l’atorgament  de  llicències  d’obres  
majors.

En  base  a  aquests  antecedents,  la  Junta  de  Govern  Local  aprova  per  unanimitat  el  
següent

A C O R D 

Primer.- Atorgar a (...) amb DNI/NIF núm. (...) llicència municipal per: construcció de 
porxo en habitatge en planta baixa a la carretera Juià, núm. 92 de Celrà, salvat el dret de  
propietat i sens perjudici de tercer.

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

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

   Condicions:
- El porxo no es podrà tancar lateralment.
- No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic,  

sense prèvia autorització.
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i  

totalment acabats.
- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual  

cosa caldrà ser sol.licitada a part.
- Es complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de  

Celrà i les modificacions puntuals que li corresponguin.

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:
5.772,61 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                   187,61 €
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Placa Informativa         12,00 €

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

TOTAL:   279,61 Euros 

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

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

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

8.-  Aprovació  de  l’acord  de  col·laboració  per  a  la  realització  d’activitats 
d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte empresa de l’Institut de Celrà 
per part d’un estudiant.

“En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 8 de maig de 2007 es va  
aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament  
de Celrà per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació  
secundària  de  segon  cicle  de  l’ESO  de  l’Institut  de  Celrà,  el  qual  es  va  prorrogar  
mitjançant acord de la junta de govern local de l’Ajuntament de Celrà de data 16 de juliol  
de 2013, per als cursos acadèmics 2013/2014 i 2014/2015.

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

Per  aquesta  raó,  és d’interès  de l’Ajuntament  de Celrà signar  un annex a l’esmentat  
conveni de col·laboració, per a què l’estudiant que s’indica a continuació pugui realitzar  
activitats d’aplicació pràctica:

(...) (...)
Bo i sa, servei 
d’àpats, S.L.

2/12/2013 al 
10/6/2014

Dilluns, dimarts 
i dijous de 9 a 

14h.

Vist el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, l’empresa  
Bo i sa, servei d’àpats, S.L., l’Ajuntament de Celrà i l’alumne per a la realització de les  
pràctiques tutelades del Projecte Projecte Empresa de l’Institut de Celrà;

Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local aprova per unanimitat el  
següent

A C O R D

Primer.- Aprovar el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de  
Celrà, l’empresa  Bo i sa, servei d’àpats, S.L., l’Ajuntament de Celrà i l’alumne per a la  
realització de les pràctiques tutelades del Projecte Empresa de l’Institut  de Celrà, que 
s’adjunta com a annex al present acord.
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Segon.- Comunicar el present acord a l’Institut de Celrà.”

9.- Aprovació de conveni entre l'Ajuntament i la Sra. (...) i els Srs. (...).

“La Sra. (...), els Srs. (...), són propietaris de la finca registral (...), amb caràcter privatiu 
per  títol  de  compravenda  cadascun  d’ells,  la  qual  està  inclosa  dins  del  Sector  1  –  
Residencial  –  Terciari,  i  classificada  com  a  sòl  urbanitzable  no  programat  (ara,  Sòl  
Urbanitzable no delimitat).

A l’estiu de 2008 es varen realitzar les obres de soterrament del torrent de Cal Gras, entre  
el pont de la Renfe fins al Carrer Cabanya. Fins aquell moment s’accedia directament al  
torrent de Cal Gras, des de carrer Cabanya a través d’un desnivell. Pel Torrent de Cal Gras  
s’accedia fins al carrer Pirineus. Des del moment que es soterra el torrent, aquest accés  
queda impracticable, ja que la diferència de nivell és d’uns 2 metres en el punt que es  
troba el carrer Cabanya.

Aquest fet va provocar que, des de l’estiu de 2008, els veïns utilitzin el terreny que hi ha  
paral·lel al torrent per anar des del carrer Cabanya fins al Carrer Pirineus, travessant la  
finca propietat dels Srs. (...) i Sra. (...).

L’Ajuntament té interès en regularitzar la situació i que els veïns del municipi de Celrà  
puguin seguir passant per la franja propietat dels Srs. (...) i (...), paral·lel al torrent de  
Cal Gras, per anar del carrer Cabanya fins al carrer Pirineus, cosa que els Srs. (...) i (...)  
es troben disposats a acceptar, sempre que se’ls permeti tancar la seva finca, per tal  
d’impedir que hi entrin els vehicles, persones i animals. 

Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova  
per unanimitat el següent

A C O R D

Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Celrà i la senyora (...) i els senyors  
(...), que s’adjunta com a annex al present acord.

Segon.-  Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu aquest acord.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats/des.”

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

10.-  Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  del  plec  de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de 
connexió  a internet  de l'Ajuntament de Celrà,  així  com el  seu manteniment  i 
muntatge de la xarxa, i la seva licitació.

“ANTECEDENTS DE FET

Els equips informàtics i sistemes de connectivitat actuals de l’Ajuntament de Celrà no  
reuneixen  les  característiques  necessàries  per  al  correcte  funcionament  de  la  
corporació. Les necessitats s’han fet gradualment del tot evidents per talls temporals de  
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connexió, lentitud de les línies d’internet, etc., per la qual cosa es considera necessari  
millorar les connexions i per així optimitzar el funcionament de l’Ajuntament.

És d'interès de l'Ajuntament de Celrà aprovar el plec de clàusules que ha de regir la  
licitació per a la contractació  del servei d’internet de Celrà, mitjançant procediment  
obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació.

N'ha emès informe la Secretària d'aquest Ajuntament, en data 2 de desembre de 2013,  
el qual consta a l'expedient, així com l’interventor. 

FONAMENTS DE DRET

1.- L’Article 277.1 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  disposa  que  “els  plecs  de  
clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic durant un termini  
mínim de vint dies, i  s’ha d’anunciar  al  BOP i  al  DOGC, perquè s’hi  puguin presentar  
reclamacions, les quals han d’ésser resoltes pel mateix òrgan de contractació.”

2.-  De  conformitat  amb  l’article  109.1  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  
novembre, pel que  s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
relació  a  la  tramitació  ordinària,  la  celebració  dels  contractes  per  part  de  les  
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que  
s’iniciarà per l’òrgan de contractació. 

3.- Als articles  157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que  
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment  
obert. 

4.-  I  de conformitat  amb el  que disposen els articles  110,  157 i  següents,  Disposició  
Addicional  segona  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’article 277 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, el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova  
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de  
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel  
qual  es  modifica  el  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el  
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos.

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

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

A C O R D

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb asse-
nyalament de diversos criteris d’adjudicació, per al servei d’internet de Celrà.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la  
licitació per a la contractació  del servei d’internet de Celrà, mitjançant procediment  
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obert i amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació i aprovar el plec de pres-
cripcions tècniques particulars.

Tercer.-  Exposar  al  públic  els  plecs, mitjançant  un  anunci  que  s'ha  de publicar  al  
Butlletí  Oficial  de la  Província,  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
tauler d'anuncis de la corporació i al perfil del contractant de la pàgina web de Celrà, 
durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions.

Quart.- Disposar que l'esmentat plec s'entendrà definitivament aprovat, amb caràcter 
automàtic, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini  
d'informació pública.

Cinquè.-  Obrir  el  procediment  per  a  l’adjudicació  del  contracte  de  serveis,  amb 
subjecció al plec anteriorment aprovat, mitjançant un anunci al perfil del contractant i  
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Sisè.- Facultar l' alcalde perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la 
tramitació i l'execució d'aquest acord.”

11.-  Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  del  plec  de 
prescripcions  tècniques  particulars  que  han  de  regir  la  contractació  de  la 
instal·lació elèctrica al quadre 3J de l'enllumenat públic de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

El quadre 3J de l’enllumenat públic de Celrà dóna servei al sector del polígon residencial  
de Celrà situat en el perímetre dels carrers Pins d’en Ros, Avda. Palagret, Aumet i Ctra. de  
Juià, així com al carrer Països Catalans, i està constituït bàsicament per punts de llum 
formats per columna de 9 mts d’alçada i lluminària de 250 W. de potencia amb làmpada  
de descàrrega de VSAP.

Amb  la  introducció  de  les  làmpades  de  tecnologia  LED,  amb  el  nivell  d’eficiència  
aconseguida en aquest moment, es pot garantir un increment de la qualitat i quantitat de  
llum amb una disminució de la potència instal·lada superior al 75% del consum actual, és  
a dir instal·lant una potència a cada punt de llum de 66 W.

Atès que cal realitzar la substitució de les lluminàries actuals per noves lluminàries amb 
tecnologia  LED i  amb una potència  total  no  superior  als  66  W per  punt  de  llum,  és 
d'interès de  l'Ajuntament  de Celrà aprovar  el  plec  de clàusules que ha de regir  la 
licitació per a la contractació de la instal·lació elèctrica per a realitzar aquesta substitució  
de lluminàries.

N'ha emès informe la Secretària d'aquest Ajuntament, en data 2 de desembre de 2013,  
el qual consta a l'expedient, així com l’interventor.. 

FONAMENTS DE DRET

1.- L’Article 277.1 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  disposa  que  “els  plecs  de  
clàusules administratives, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic durant un termini  
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mínim de vint dies, i  s’ha d’anunciar  al  BOP i  al  DOGC, perquè s’hi  puguin presentar  
reclamacions, les quals han d’ésser resoltes pel mateix òrgan de contractació.”

2.-  De  conformitat  amb  l’article  109.1  del  Real  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  
novembre, pel que  s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en 
relació  a  la  tramitació  ordinària,  la  celebració  dels  contractes  per  part  de  les  
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que  
s’iniciarà per l’òrgan de contractació. 

3.- Als articles  157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que  
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es regula el procediment  
obert. 

4.-  I  de conformitat  amb el  que disposen els articles  110,  157 i  següents,  Disposició  
Addicional  segona  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’article 277 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, el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova  
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de  
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel  
qual  es  modifica  el  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el  
titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els seus annexos.

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

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat  
el següent

A C O R D

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb asse-
nyalament de diversos criteris d’adjudicació, per a la instal·lació elèctrica al quadre 3J de  
l’enllumenat públic de Celrà.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la  
licitació per a la contractació de la instal·lació elèctrica al quadre 3J de l’enllumenat pú-
blic de Celrà, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris  
d’adjudicació.

Tercer.-  Exposar  al  públic  els  plecs, mitjançant  un  anunci  que  s'ha  de publicar  al  
Butlletí  Oficial  de la  Província,  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de  Catalunya,  al 
tauler d'anuncis de la corporació i al perfil del contractant de la pàgina web de Celrà, 
durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions.

Quart.- Disposar que l'esmentat plec s'entendrà definitivament aprovat, amb caràcter 
automàtic, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini  
d'informació pública.

Cinquè.-  Obrir  el  procediment  per a l’adjudicació  del  contracte,  amb  subjecció  al 
plec anteriorment aprovat, mitjançant  un  anunci  al perfil del  contractant i  al  Butlletí  
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Oficial de la Província de Girona.

Sisè.- Facultar l' alcalde perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la 
tramitació i l'execució d'aquest acord.”

PATRIMONI

12.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
concessió administrativa de la nau número 2, de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica.

“ANTECEDENTS DE FET

L'Ajuntament  de Celrà és propietari  de  quatre naus industrials que  es van construir  
amb la finalitat de fomentar la creació de noves empreses, facilitar i potenciar la loca-
lització industrial i comercial al municipi, ajudar a la consolidació de les empreses 
emergents i generar nous llocs de treball al municipi. Aquestes naus estan situades a 
la parcel·la b-20, al carrer Cadí del Polígon Industrial de Celrà, destinades a la funció 
de viver d'empreses, les quals estan identificades amb els números 1, 2, 3 i 4. La nau 
industrial número 2 és un edifici de planta baixa amb bany de 170,78 m2 i altell sense 
compartimentar de 73,34 m2 per despatx, amb una superfície útil de 244,12m2.

Actualment estan ocupades les naus 1, 3 i 4, restant disponible a data d’avui la nau 2. És  
per la qual cosa que procedeix obrir una nova licitació per donar accés a la utilització  
d’aquesta  nau,  amb  l’objectiu  de  seleccionar  projectes  empresarials  presentats  per  
persones emprenedores per ocupar aquesta nau, en règim de concessió demanial, i amb  
els  requisits  i  seguint  el  procediment  que  s’estableixin  en  el  plec  de  clàusules  
administratives particulars. 

És d'interès de l'Ajuntament de Celrà aprovar el plec de clàusules que ha de regir la  
concessió demanial  per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert,  de l'ús priva-
tiu per a la generació d'activitat  econòmica en el  municipi  de Celrà, i obrir  la cor-
responent  convocatòria, amb  l'objectiu  de  seleccionar  projectes  empresarials  
presentats per persones emprenedores per ocupar la nau número 2.

N'ha emès informe la Secretària d'aquest Ajuntament, en data 25 de novembre de 2013,  
el qual consta a l'expedient. 

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el  Reial  Decret 
Legislatiu  3/2011,  de 14 de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Text  Refós de la  Llei  de  
contractes del sector públic, en relació amb la seva disposició transitòria primera, el Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic; l’article 277 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 el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  Local,  de  conformitat  amb  el  Decret  
d’Alcaldia número 339/2013, de 25 de juny de 2013.
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat el  
següent 

A C O R D

Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la  
concessió demanial  per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert,  de l'ús privatiu  
de la nau número 2, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmi-
ca en el municipi de Celrà.

Segon.- Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant  
un anunci  que  s'ha  de publicar  al  Butlletí  Oficial  de la  Província,  al  Diari  Oficial  
de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la corporació i al perfil del con-
tractant de la pàgina web de Celrà, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que 
s'hi puguin presentar reclamacions.

Tercer.- Disposar que l'esmentat plec s'entendrà definitivament aprovat, amb caràc-
ter automàtic, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el ter-
mini d'informació pública.

Quart.-  Obrir  el  procediment  per  a  l’atorgament  de  la  concessió  administrativa,  
amb subjecció al plec anteriorment aprovat, mitjançant un anunci al perfil del contrac-
tant i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Cinquè.- Facultar l' alcalde perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a 
la tramitació i l'execució d'aquest acord.”

13.-  Correcció  d'errada  en  la  descripció  de  la  finca  registral  número  2040, 
adquirida en data 28 d'octubre de 2004.

“1.- En data 25 d'agost de 2004 l'alcalde de l'Ajuntament de Celrà va dictar el Decret  
d'Alcaldia 437/2004, en virtut del qual s'adquiria part de la finca registral número 240 que  
era propietat de PROMOCIONES MUVI, SA, amb una superfície de 247 m2. La finalitat  
d'aquesta adquisició era per a la construcció d'un vial, ja que s'ha connectat la rambla  
Josep Pla fins al carrer Orriols (158 m2- qualificat com a viari) i la resta de la finca (89  
m2), qualificats com a equipament públic-clau E- han passat ha formar part del conjunt  
de l'Ateneu de Celrà.

Formalitzant-se la compra venda el dia 28 d'octubre de 2004, davant el notari Sr. (...). 

2.- L'Ajuntament de Celrà va adquirir part de la finca registral 2040, situada a la Plaça de  
l'Estatut del casc urbà de Celrà, inscrita en el Registre de la Propietat de Girona número 3,  
(...). 

3.- Segons constava en l'escriptura autoritzada pel notari Sr. (...), de data 2 de novembre  
de  1989,  amb  número  de  protocol  2.757,  la  finca  responia  a  la  descripció  registral  
següent: 
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“URBANA.-  CASA con huerto  contiguo  a  su  parte  frente,  compuesta  de bajos,  piso  y  
sotabanco, señalada con los números tres y cinco en la Plaza de l’Estatut (antes número  
34 en la Caller Mayor), del pueblo de Celrà, de cabida, según el título, unos quinientos  
quince  metros  cuadrados  aproximadamente,  y  según  reciente  medición,  doscientos  
cuarenta y siete metros cuadrados, de los cuales la casa principal mide noventa y ocho  
metros cuadrados y la secundaria de planta baja diecinueve metros cuadrados. Lindante:  
al Norte, frente, con (...); al Sur, espalda, con (...); al este, izquierda, parte con (...) y  
parte con (...)y parte con (...); y al Oeste, derecha, con (...), mediente camino y parte  
con (...).”

4.- Recentment s'ha constatat que la descripció registral d'aquesta finca no respon a la  
realitat, ja que aquesta finca no només inclou la part de la finca que va ésser adquirida  
per l'Ajuntament de Celrà, els 247 m2, sinó també una casa entre mitgeres situada a la  
mateixa plaça, superfície la qual no constava en la descripció de la pròpia finca, motiu pel  
qual no es va procedir a la seva segregació. 

5.- L'Arquitecta de l'Ajuntament ha emès un informe, que diu així:

“(...)Quan  es  va  realitzar  l’escriptura  de  compra-venta  de  la  finca  2.040,  es  
comprava la parcel·la de 247 m2 amb una edificació de planta baixa.

La descripció registral que consta a les escriptures de data 2 de novembre de 1989  
és errònia. En el moment de la compra es va adquirir tota la finca registral sense  
segregar  la  finca  2.040  entre  l’habitatge  i  parcel·la  que  quedava  a  nom  de  
l’Ajuntament. Actualment l’habitatge no disposa de número de finca independent  
de la parcel·la que forma part de l’espai públic i és titularitat de l’Ajuntament de  
Celrà.

A la parcel·la que va comprar l’Ajuntament li correspondria la següent descripció:

URBANA.- parcel·la situada a la Placeta de l’Estatut del poble de Celrà, de cabuda  
dos-cents quaranta-set metres quadrats lliure d’edificacions. Es troba qualificada  
en part com a espai lliure i en part com a equipament públic. Llinda: al Nord amb  
l’Ateneu de  Celrà;  al  Sud  amb la  mateixa  Placeta  de  l’Estatut;  a  l’Est  amb la  
mateixa Placeta de l’Estatut i amb la Rambla Josep Pla; i a l’Oest amb el Carrer  
Orriols.

En aquesta finca no li correspondria referència cadastral perquè és un vial.

A l’habitatge que no va adquirir l'Ajuntament li correspondria la següent descripció:

URBANA.- CASA composta de planta baixa, planta pis i sotacoberta, senyalada amb 
el número 2 de la Placeta de l’Estatut, del poble de Celrà, de cabuda noranta-vuit  
metres  quadrats  per  planta.  Llinda:  al  Nord,  enfront,  part  amb  la  Placeta  de  
l’Estatut i part amb (...); al Sud, esquena, amb (...); a l’Est, esquerra, part amb  
(...) i part amb (...) i part amb (...); i a l’Oest, dreta, amb (...).

A  aquesta  finca  li  correspon  la  referència  cadastral  (...).  Cadastralment  el  
perímetre  i  la  superfície  de  la  finca  no  es  correspon  amb  la  realitat,  caldrà  
rectificar-ho.

És el que s’informa pels efectes oportuns.”
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Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local ha aprovat per unanimitat el  
següent

A C O R D

Primer.- Corregir la descripció de la finca registral número 2040, en els termes que tot  
seguit s'indiquen.

La finca que va adquirir l'Ajuntament de Celrà, de 247 m2, obeeix a la descripció següent:

URBANA.- parcel·la situada a la Placeta de l’Estatut del poble de Celrà, de cabuda  
dos-cents quaranta-set metres quadrats lliure d’edificacions. Es troba qualificada  
en part com a espai lliure i en part com a equipament públic. Llinda: al Nord amb  
l’Ateneu de  Celrà;  al  Sud  amb la  mateixa  Placeta  de  l’Estatut;  a  l’Est  amb la  
mateixa Placeta de l’Estatut i amb la Rambla Josep Pla; i a l’Oest amb el Carrer  
Orriols.

L’habitatge que no va adquirir l'Ajuntament, de 98 m2, obeeix a la descripció següent:

URBANA.- CASA composta de planta baixa, planta pis i sotacoberta, senyalada amb 
el número 2 de la Placeta de l’Estatut, del poble de Celrà, de cabuda noranta-vuit  
metres  quadrats  per  planta.  Llinda:  al  Nord,  enfront,  part  amb  la  Placeta  de  
l’Estatut i part amb (...); al Sud, esquena, amb (...); a l’Est, esquerra, part amb  
(...)i part amb (...) i part amb (...); i a l’Oest, dreta, amb (...).

Correcció que s'ha de formalitzar en escriptura pública, inscriure's en el Registre de la  
Propietat, així com reflectir-se a l'inventari general de béns.

Segon.-  Facultar l’alcalde per a que subscrigui els documents necessaris per fer efectiu  
aquest acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord a PROMOCIONES MUVI, S.A.”

HISENDA PÚBLICA

14.- Aprovació del preu públic de la sortida escolar organitzada per les escoles 
bressol municipals de Celrà durant el curs 2013-2014.  

“ANTECEDENTS DE FET

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

El proper dia 2 de juny de 2014 tots els infants que hi vulguin participar, gaudiran d’una  
sortida  amb autobús  a  la  casa  de  colònies  “Mas  Batllori”  situada  a  Cornellà  de  Terri  
acompanyats de les seves educadores referents.

2.-  La  realització  d’aquesta  activitat  suposarà  per  a  l’Ajuntament  de  Celrà  un  cost  
addicional, per la qual cosa cal implantar un preu públic.
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3.- En data 7 de novembre de 2013 les directores de les dues escoles bressol municipals  
de Celrà han emès un informe proposant el preu de l’activitat per cada infant participant  
calculat segons l’ordenança reguladora del preu públic  per a la prestació del servei de  
cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà.

FONAMENTS DE DRET

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

A C O R D 

Primer.-  Aprovar  el preu  públic  per  a  la  sortida  escolar,  organitzada  per  les  escoles  
bressol municipals de Celrà durant el curs 2013-2014, a la casa de colònies “Mas Batllori”  
situada a Cornellà de Terri acompanyats de les seves educadores referents per l’import de 
21 euros. 

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

15.-  Donar  compte  de  les  al·legacions  formulades  contra  l'acta  de  liquidació 
172013008013325 i l'acta d'infracció dictades el dia 28 d'octubre de 2013.

La  Secretària  dóna  compte  de  la  Resolució  d’Alcaldia  número  623/2013,  de  15  de 
novembre  de  2013,  relativa  a  les  al·legacions  formulades  contra  l’acta  de  liquidació 
172013008013325  i  l’acta  d’infracció  dictades  el  28  d’octubre  de  2013  pel  Consorci 
d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya contra l’Ajuntament de Celrà.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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16.- Altres assumptes de caràcter urgent.

En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern Local, un assumpte 
no comprès dins de l’ordre del dia i que correspon al següent: l’adjudicació del contracte 
menor de subministrament per a l’adquisició  de dos armaris dobles pel  tancament  de 
l’àrea d’aportació de disseminats, situada al carrer Congost. S’aprova per unanimitat la 
urgència.

“ANTECEDENTS DE FET

La recollida de residus als habitatges disseminats es realitza mitjançant àrees d’aportació  
degut a la inviabilitat de fer-ho porta a porta com a la resta del municipi. 

Actualment, l’àrea situada al carrer Congost pateix constants desbordaments degut a un  
mal ús per part d’habitatges que no els hi  correspon dipositar-hi  les escombraries en  
aquesta àrea.

Aprofitant el tancament, es vol traslladar l’àrea d’aportació a la cruïlla coneguda per “els  
quatre camins”, que correspon a l’encreuament del carrer congost amb el carrer Balmes.  
D’aquesta manera, es vol adaptar la nova ubicació als fluxos habituals de circulació dels  
veïns/es dels habitatges disseminats d’aquesta zona.  

La parcel·la núm. 37 del polígon 4 es troba situada en aquest indret,  i  es disposa de  
l’autorització de la propietat per instal·lar l’àrea d’aportació. 

L’espai en aquesta ubicació és limitat, per aquest motiu s’han dissenyat uns armaris que  
permeten el tancament dels contenidors dins de la superfície disponible. 

S’han sol·licitat pressupost a 3 empreses capacitades per a realitzar els treballs, essent el  
seu cost: 

Cost sense IVA (€)
Aluplimat 3.837,04
Habit 2008 SL 4.170,96
Obres i construccions Celrà 3.288,10

FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 9 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 subministrament. 

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.

3.- La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb 
el Decret d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 
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Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova  per unanimitat el següent

ACORD

Primer.- Adjudicar el contracte menor per l’adquisició de 2 armaris dobles pel tancament  
de l’àrea d’aportació de disseminats, situada al carrer Congost, a favor de l’empresa Obres  
i construccions Celrà SL, amb CIF (...), i domiciliada a efectes de notificació a l’apartat de  
correus 303, 17460 Celrà,  per un import de 3.288,10 € IVA exclòs (3.978,60 € amb IVA)

Segon.- Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  
80.1550.21000 “conservació vies públiques”, 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,  prèvia  fiscalització  per  la  Intervenció  de  la  
Corporació.

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

17.-  Comunicacions i informacions.

L’alcalde  informa dels  assumptes  a incloure en l’ordre  del  dia  del Ple ordinari  que es 
celebrarà el dia 10 de desembre de 2013.

18.- Precs i preguntes.

No s’escau.

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

DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la Junta de Govern Local del dia 3 de desembre  
de 2013 ha quedat en 12 folis que porten els números del 146 al 157.

Celrà, 4 de desembre de 2013
L’alcalde La secretària
Vist i plau En dono fe.

GERARD FERNANDEZ TATJÉ ROSA MARIA MELERO AGEA


