
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 3/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:10 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2016 i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte en els termes legalment establerts, es reuneixen a la sala de sessions 
de la casa consistorial d'aquest Ajuntament els membres que integren la Junta de Govern 
Local que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcalde i assistits per mi, el secretari general. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretari 
 
Sr. Jaume Solà Molinas 
 
També assisteixen com a oients el Sr. Héctor Cabrera Valera i la Sra. Mercè Amich Vidal, 
regidors delegats amb dedicació específica. 
 
 
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 de la Junta de Govern Local del dia 1 
de febrer de 2016. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 1 de 
febrer de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
2. Atorgament de llicència relativa a una reforma interior per a la instal·lació 
d’un ascensor a la carretera Palamós núm. 27 de Celrà. 

 
En data 27 de gener de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 251, la Sra. (...) 
sol·licita llicència urbanística per: reforma interior per a la instal·lació d’un ascensor a la 



carretera Palamós núm. 27 de Celrà (ref. cadastral núm. (...)). 
 
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com el Secretari. 
 
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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a la Sra. (...)amb NIF núm. (...) llicència municipal per: reforma interior 
per a la instal·lació d’un ascensor a la carretera Palamós núm. 27 de Celrà (ref. cadastral 
núm. (...)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les 
obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 

· llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar al acabar les obres: 

• Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra. 
• Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis 

de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics. 
• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 

de la fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions: 

• Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
• S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

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

• 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.  

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

• No es pot intervenir en cap servei de 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. 
• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
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:  15.436,73 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 501,69 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:          593,69 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.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3. Atorgament de llicència relativa a la reforma de planta segona d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer Doctor Romagós núm. 14 de Celrà. 

 
En data 21 de gener de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 181, la Sra. (...) 
sol·licita llicència urbanística per: reforma de planta segona d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Doctor Romagós núm. 14 de Celrà (ref. cadastral núm. (...)). 
 
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com el Secretari. 
 
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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a la Sra. (...) amb NIF núm. (...) llicència municipal per: reforma de planta 
segona d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Doctor Romagós núm. 14 de Celrà 
(ref. cadastral núm. (...)), 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: 
- Projecte executiu. 2 còpies. 
- Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
- En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells. 2 copies. 
- Plànol amb la previsió de superfície d’ocupació de la via o espais públics (si cal). 2 
copies.  
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
 Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra i comunicació prèvia de 1ª 

ocupació. 
 Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 

l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
 Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 

la fiança per a la gestió de residus. 
 La comunicació prèvia i l'obtenció de la 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.  

 
Condicions particulars: 

• Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 

• Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del 
replanteig pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també 
per les obres que afectin a espais públics. 

• Els carrers sense voreres com són els del casc antic o altres, es pavimentaran entre 
juntes existents segons es determini a l’acta del replanteig pels serveis tècnics 
municipals i el constructor i tindran el mateix tractament d’acabat que l’existent. 

 
Condicions generals: 

• Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
• Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes.  
• Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 

façanes de l'edifici. 
• Les façanes, tanques, cobertes i terrasses 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.  

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

• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
• S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

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

• 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. 

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

• No es pot intervenir en cap servei de 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. 
• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla Especial Urbanístic del 

Nucli Antic de Celrà”. 
 
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:  39.540,58 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 1.285,07 € 

Bonificació 35% casc antic: - 449,77 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:         1.002,30 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. 

 
 
SUBVENCIONS 
 
4. Atorgament d’una subvenció per l’organització de l’Aplec de la sardana de 
Celrà 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 25 de gener de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-000222-2, el 
Sr. (...), en representació de l’Agrupació Sardanista de Celrà amb CIF (...), va sol·licitar a 
l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per a la realització de l’Aplec de la Sardana 2016. 
 
Segon.- En data 27 de gener de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-000256-1, el Sr. 
(...), en representació de l’Agrupació Sardanista de Celrà amb (...), presenta la 
documentació justificativa de les despeses i ingressos de l’Aplec de la Sardana 2015. 
 
Tercer.- És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així 
doncs concedir una subvenció a favor de l’Agrupació Sardanista de Celrà per import de 
1.800€. 
 
Quart.- Ha emès informe el secretari de la corporació, en data 10 de febrer de 2016, 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; 



 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.   
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 

Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.800 € a 
favor de l’entitat l’Agrupació Sardanista de Celrà, amb CIF (...) i amb domicili a efectes de 
notificacions a la Ctra. de Juià, 48 (17460) de Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades 
l’Aplec de la Sardana per l’exercici 2016. 
 
Segon.- 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’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. 

 
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. 

 
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. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 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. 

 
Tercer.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48002 
Associació Sardanista de Celrà. Aplec’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2016. 
 
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. 

 
 
5. Atorgament de subvenció a favor del Casal de la gent gran Can Ponac per a 
sufragar la despesa derivada de la dinamització del servei de cafeteria interna i 
menjador, segon semestre 2015. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de 
dinamitzar l’espai que ocupa l’entitat. 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. 
 
En data 3 de setembre de 2014 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€ amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la dinamització 
del servei de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a aquesta 
activitat no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquest servei”. 
 
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. 
 
2. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 7 de setembre 2015, l’Ajuntament de 
Celrà va concedir d’una subvenció de 1.022,02 euros corresponents al primer pagament de 
la subvenció de l’exercici 2015, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” a fi 
de sufragar les despeses generades per l’organització del servei de cafeteria interna i 
menjador per als socis. 
 
3. En data 27 de gener de 2016, registre d’entrada municipal 1-2016-241-2, l’Associació 
Casal de la Gent Gran “Can Ponac”, ha sol·licitat una subvenció per import de 2.977,98 
euros corresponents a la quantitat pendent d’atorgar per l’exercici 2015, segons l’esmentat 
conveni. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’entitat adjunta la documentació relativa a l’estat de 
comptes referents a les activitats de l’associació amb el detall d’ingressos i despeses durant 
l’any 2015, així com el balanç econòmic relatiu específicament al servei de cafeteria interna i 
menjador de l'exercici 2015.   
    
4. En data 9 de febrer de 2016 la tècnica d'educació ha emès un informe favorable sobre la 
documentació justificativa aportada per part de l'entitat. 
 
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; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 



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

ACORD  
 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una una subvenció per import 
de 2.977,98 euros, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF (...) 
i amb domicili a efectes de notificacions al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà, a fi de sufragar les 
despeses generades per la prestació del servei de cafeteria interna i menjador per als socis 
corresponents a l’exercici 2015 i no cobertes amb els ingressos obtinguts per la pròpia 
activitat. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de 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 2016. 
 
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. 

 
 
PATRIMONI 
 
6. Aprovació de la pròrroga de la concessió de domini públic de les naus 
industrials número 3 i número 4, de propietat municipal per a la generació 
d'activitat econòmica. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de febrer de 2013, es van adjudicar les 
naus industrials número 3 i 4, de propietat municipal, per a la generació d'activitat 
econòmica a favor de la Companyia de teatre Drakonia i Bonpack Bonada Renart S.C.P. 
respectivament. D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la concessió 
de domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 1 de març de 2013 
fins el dia 28 de febrer de 2015. 
 
A la durada inicial es podien afegir de forma expressa, les pròrrogues que tindran una 
durada mínima d'un any, fins a un màxim de quatre anys, pròrrogues incloses, de 
conformitat amb la clàusula V del plec. 
 
2. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de març de 2015, va acordar: 
 

Primer.- Prorrogar un any la concessió de la nau número 3 de propietat municipal, 
per a la generació d'activitat econòmica a favor de la Companyia de teatre Drakonia 
des del dia 1 de març de 2015 fins al dia 29 de febrer de 2016, inclòs.  
 
Segon.- Prorrogar un any la concessió de la nau número 4 de propietat municipal, 
per a la generació d'activitat econòmica a favor de l'empresa Bonpack Bonada Renart 
S.C.P.  des del dia 1 de març de 2015 fins al dia 29 de febrer de 2016, inclòs.  

 
3. És d’interès de les parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 1 de març de 2016 fins al dia 28 de febrer de 2017, inclòs. 
 
4. En data 9 de febrer de 2016 la tècnica de promoció econòmica ha emès informe, que 
consta en l’expedient. 
 



 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el termini 
de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 1 de març de 2013. 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.”, en el mateix sentit que la clàusula V del plec de clàusules per a l'adjudicació de 
naus industrials. 
 
2. 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.  
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer.- Prorrogar un any la concessió de la nau número 3 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de la Companyia de teatre Drakonia des del dia 1 de 
març de 2016 fins al dia 29 de febrer de 2017, inclòs.  
 
Segon.- Prorrogar un any la concessió de la nau número 4 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de l'empresa Bonpack Bonada Renart S.C.P.  des del 
dia 1 de març de 2016 fins al dia 29 de febrer de 2017, inclòs.  
  
Tercer.- De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, els concessionaris han de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al quart any, per import de 
400 euros/mes. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
7. Aprovació de les bases que han de regir la concessió d'autoritzacions 
d'utilització privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de casals 
d'estiu. 

 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà regular el procediment per a l’atorgament de catorze 
llicències d’utilització privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de casals 
d’estiu, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, exigits a l’article 57.3 del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per la Generalitat de Catalunya en el Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
S’ha redactat les bases per a l’atorgament de catorze llicències d’utilització privativa 
d'instal·lacions municipals per a la realització de casals d’estiu 2016, amb possibilitat de ser 
prorrogades per al casal d’estiu 2017.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir per a l’atorgament de catorze llicències 
d’utilització privativa d'instal·lacions municipals per a la realització de casals d’estiu i obrir la 



convocatòria per a la presentació de sol·licituds per part de les entitats que hi estiguin 
interessades.  
 
Segon.- Exposar al públic la present convocatòria mitjançant un anunci al BOP, en el tauler 
d’anuncis i a la pàgina web de Celrà. 

 
 
PERSONAL 
 
8. Convocatòria per a la contractació laboral temporal d’un/a auxiliar 
administratiu/va. 

 
És d’interès d’aquest Ajuntament dur a terme la contractació laboral temporal d’un/a auxiliar 
administratiu/va amb l’objecte de substituir la jornada de treball que quedarà vacant durant 
la baixa mèdica i el permís de maternitat, fins a la incorporació de la titular del lloc de treball 
  
Vist l’article 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de els entitats locals de Catalunya; l’article 291 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 els articles 11.1, 55, 56 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

A C O R D  
 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació laboral 
temporal d’un/a auxiliar administratiu/va per substituir la jornada de treball que quedarà 
vacant durant la baixa mèdica i el permís de maternitat, fins a la incorporació de la titular 
del lloc de treball. 
 
Segon.- Procedir a donar publicitat a les esmentades bases i de la convocatòria de 
l’esmentada plaça en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de la corporació.  
 

 
9. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2016. 

 
Un any més s’ha presentat el Pla agrupat de formació contínua de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels Consells 
Comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals de Comissions 
Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F).  
 
La finalitat d’aquest pla és promoure i fer arribar la formació a tot el personal funcionari i 
laboral dels ens locals, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que la 
formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals 
de les persones que integren l’administració local i així millorar els serveis públics.  
 
L’Ajuntament de Celrà està interessat en oferir al seu personal les accions formatives que es 
desenvoluparan al llarg de l’any 2016 integrades en el Pla Agrupat de Formació Contínua.  
 
Per poder ser beneficiaris d’aquestes accions formatives subvencionades cal formalitzar 
l’adhesió a l’esmentat pla agrupat i trametre la documentació corresponent a l’Associació 
Catalana de Municipis;  



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

A C O R D  
 
Primer.- Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació Contínua 
indicat en la part expositiva d’aquest acord per a l’any 2016, destinat al personal de la 
pròpia corporació. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

 
 
10. Aprovació de diverses retribucions complementàries. 

 
Entre els mesos de desembre de 2015 i gener de 2016, les Sres. (...) i (...) van efectuar el 
repartiment del llibret de la programació de l’Ateneu de gener a maig de 2016, del butlletí 
municipal InfoCelrà i dels calendaris 2016 del servei de recollida de residus porta a porta de 
l’àrea de medi ambient, per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament 
realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, distribuint-se entre 
elles dues el municipi per a què tots els domicilis de Celrà rebessin la bustiada. 
 
En data 27 de gener de 2016, la tècnica auxiliar de medi ambient emet informe relatiu al 
repartiment dels calendaris del Porta a porta 2016, el qual consta en l’expedient. 
 
En data 8 de febrer de 2016, la tècnica de cultura i el tècnic de noves tecnologies emeten un 
informe conjunt relatiu al repartiment del llibret de la programació de l’Ateneu de gener a 
maig de 2016 i del butlletí municipal InfoCelrà, el qual consta en l’expedient. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
375,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de febrer de 2016 i que correspon al 
repartiment del llibret de la programació de l’Ateneu de gener a maig de 2016, del butlletí 
municipal InfoCelrà i dels calendaris 2016 del servei de recollida de residus porta a porta de 
l’àrea de medi ambient. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
250,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de febrer de 2016 i que correspon al 
repartiment del llibret de la programació de l’Ateneu de gener a maig de 2016, del butlletí 
municipal InfoCelrà i dels calendaris 2016 del servei de recollida de residus porta a porta de 
l’àrea de medi ambient. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions 
personal esports del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
 
11. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau.  



 
12. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau.  
 
13. Precs i preguntes. 
 
No s’escau.  
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:10 hores. De tot el qual, jo, com a secretari, dono fe. 
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