
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 7/2016 
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 18 d’abril 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 4 
d’abril de 2016. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 4 
d’abril de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Atorgament de llicència urbanística per a la modificació de cobertes, 
distribució interior i sostre total construït de l’habitatge unifamiliar situat al Pla 
Riqueu, 1 de Celrà. 

 
En sessió del dia 6 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local concedeix llicència urbanística 
per a la reforma interior d’habitatge unifamiliar al carrer Pla Riqueu núm. 1 Celrà a favor de 



la Sra. (...), aprovant-se la liquidació d’ICIO següent: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ( Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
Base Liquidable declarada:                           67.152,42 € 
Tipus de Gravamen:  3,25 % 
Import :                                      2.182,45  € 
TOTAL ICIO :  2.182,45 Euros 
 
En data 14 de març de 2016, registre municipal d’entrada núm. 955, la Sra. (...) sol·licita 
modificar la llicència d’obres concedida en data 6 de juliol de 2015, per acord de Junta de 
Govern Local. 
 
En data 4 d’abril de 2016, l’arquitecta municipal emet informe favorable per les 
modificacions següents: 

- S’elimina la planta altell de l’habitatge i es desenvolupa tot el programa en planta 
baixa, eliminant el garatge de l’habitatge.  

- El sostre total construït passa a ser inferior, amb un total de 115,05 m2.  
- Les cobertes de l’habitatge passen a ser totes inclinades. 

 
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 i l’ordenança reguladora 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 aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

A C O R D  
 
Primer.- Atorgar a la Sra. (...) amb DNI núm. (...) llicència urbanística per a executar les 
modificacions respecte el projecte del qual va ser objecte de llicència urbanística, expedient 
d’obres 60/2015, consistent enla modificació de cobertes, distribució interior i sostre total 
construït de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Pla Riqueu núm. 1 de Celrà, salvat el dret 
de propietat i sens perjudici de tercer i amb compliment dels requisits i condicionants que 
consten en la llicència urbanística concedida el dia 6 de juliol de 2015. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Obres i 
Instal·lacions, en relació a la llicència concedida per a la reforma d’habitatge unifamiliar al 
carrer Pla Riqueu núm. 1 Celrà, de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ( Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
Base Liquidable declarada:                       59.492,81 € 
Tipus de Gravamen:  3,25 % 
Import :                                        1.933,52  € 
Total ICIO:       1.933,52 Euros 
 
Tercer.- Ordenar la devolució de 248,93 euros corresponent a ICIO, a favor de la Sra. 
(...). 
 
Quart.- Aprovar la taxa per modificació de llicència (OF. 11): 80 euros.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.  

 
 
3. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’una piscina al carrer 



Joan Miró, 18 de Celrà.  
 
En data 5 d’abril de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 1271, el Sr. (...) sol·licita 
llicència urbanística per: construcció d’una piscina al carrer Joan Miró, núm. 18 (ref. 
cadastral núm. (…) de Celrà -expedient número 35/2016- 
 
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 aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció dels 
següents  

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar al Sr.(...) amb DNI/NIF núm. (...) llicència municipal per: construcció d’una 
piscina al carrer Joan Miró, núm. 18 (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:  
 

• L’obra del vas de la piscina i la seva maquinària es situarà a un mínim de 2 metres
dels laterals de la parcel·la i a un mínim de 4 m2 del fons de la parcel·la. 

• S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest
expedient. 

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

sense prèvia autorització. 
• Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics.  
• Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i

totalment acabats. 
• S'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la

connexió a la xarxa general. 
• L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual

cosa caldrà ser sol.licitada a part. 
• La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la

immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar
les mateixes condicions que inicialment foren precises. 

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



• El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació
Urbana de Celrà. 

• Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra i alta cadastral. 
• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 

 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5)  
 
Base Liquidable declarada: 

10.901,68 € 
Tipus de gravamen:   3,25 % 
 
Import:                      354,30 € 
 
Placa Informativa                 12,00 € 
 
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)            30,00 € 
 
TOTAL:   396,30 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.  

 
 
4. Atorgament de llicència urbanística per a l’adequació d’oficines d’un edifici 
industrial destinat a magatzem logístic al carrer Pirineus, s/n de Celrà. 
  

En data 20 d’agost de 2015, registre d’entrada 2.990, el Sr. (...), en representació de Falk & 
Ross Group Spain SLU, presenta sol·licitud de llicència urbanística per a adequació d’oficines 
d’un edifici industrial destinat a magatzem logístic situat al carrer Pirineus s/n, edifici 2, de 
Celrà. 
 
En data 1 d’octubre de 2015, registre de sortida 1.721, es notifica a l’empresa Falk & Ross 
Group Spain SLU, que manca aportar documentació complementària. 
 
En data 8 de febrer de 2016, registre 397, el Sr. (...), en representació de Falk & Ross Group 
Spain SLU, presenta annex al projecte d’obres. 
 
En data 8 de febrer de 2016, registre de sortida 174, l’Ajuntament de Celrà fa tramesa de la 
documentació al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, solicitant informe 
tècnic en matèria de prevenció d’incendis. 
 
En data 6 d’abril de 2016, registre d’entrada 1.326, l’Ajuntament de Celrà rep l’informe 
FAVORABLE de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.  

 
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 aquests antecedents, la Junta de Govern loca aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar la empresa Falk & Ross Group Spain SLU. amb CIF núm. (...) llicència 
municipal per: adequació d’oficines d’un edifici industrial destinat a magatzem logístic situat 
al c/ Pirineus s/n de Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d' iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament.  
El transcurs d' ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les 
acabat, produirà la caducitat de la llicència.  
El titular de la present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d' acabament de les obres i s' obtindrà per la meitat del 
termini què es tracti, si la sol·liciten d' una manera justificada abans d' exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent:  
 

• Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 1 còpia (es pot presentar abans
de l’inici de les obres) 

• Caldrà adjuntar l’assumeix del coordinador de seguretat i salut. 
• Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
• Caldrà presentar documentació referent als condicionants de l’informe de la Direcció

General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de data 6 d’abril de 2016. 
 
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: 

82.186,40 € 
Tipus de gravamen:   3,25 % 
 
Import:               2.671,06 € 
 
Placa Informativa                12,00 € 
 
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)            30,00 € 
 
TOTAL:   2.713,06 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.  

 
 
5. Ratificació del decret d’Alcaldia número 216/2016 de data 8 d’abril de 2016, 
relatiu a l’atorgament de llicència urbanística per moviment de terres, pilotatge i 



fonamentació al carrer Ter s/n de Celrà. 
 

1. Per Decret d’Alcaldia número 216/2016, de data 8 d’abril de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
En data 20 de novembre de 2015, registre d’entrada municipal núm. 4.232, el Sr. 
(...), en representació de l'empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU, sol·licita llicència 
urbanística per: ampliació sala especejament al carrer Ter, s/n de Celrà. 
 
En data 11 de gener de 2016, registre de sortida municipal núm. 10, es requereix a 
l’empresa Càrniques Celrà SL, documentació complementària. 
 
En data 29 de gener de 2016, registre d’entrada municipal núm. 292 i 293, 
l’empresa Càrniques Celrà SL presenta part de la documentació complementària i 
sol·licita llicència pel moviment de terres.      
 
En data 3 de Febrer de 2016, registre d’entrada municipal núm. 361, l’empresa 
Càrniques Celrà SL presenta part de la documentació complementària. 
 
En data 4 de Febrer de 2016, registre de sortida municipal núm. 170, es requereix a 
l’empresa Càrniques Celrà SL, informació respecte a l’abocament de les aigües a 
abocar a l’EDAR de Celrà. 
 
En data 11 de Febrer de 2016, registre d’entrada municipal núm. 464, l’empresa 
Càrniques Celrà SL presenta documentació respecte a l’abocament de les aigües a 
l’EDAR. 
 
En data 25 de Febrer de 2016, registre d’entrada municipal núm. 713, l’empresa 
Càrniques Celrà SL presenta plànol de la xarxa de sanejament de separativa i aigües 
plujanes. 
 
En data 8 de març de 2016, registre d’entrada municipal núm. 865, l’empresa 
Càrniques Celrà SLU presenta escriptures d’agrupació de les finques cadastrals núm. 
(...) i (...).   
 
En data 17 de Març de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.050, l’empresa 
Càrniques Celrà SL presenta plànol de tanques modificat. 
 
En data 24 de març de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.149, la Direcció 
General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments ens fa trasllat d’informe 
desfavorable.  
 
I en data 28 de Març de 2016, registre de sortida municipal núm. 445, es comunica 
a l’empresa Càrniques Celrà SL que la Direcció General de Prevenció, Extinció 
Incendis i Salvaments ha emès informe desfavorable en relació al projecte 
d’ampliació de nau industrial al carrer Ter, s/n de Celrà. 
 
En data 31 de Març de 2016, registre d’entrada 1.188, el Sr. (...), en representació 
de l'empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU, sol·licita llicència d’obres per a la realització 
de la fonamentació i pilotatge que forma part del projecte per a l’ampliació de sala 
d’especejament situada al carrer Ter, s/n de Celrà. 
 
En data 5 d’abril de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.307, l’empresa 
Càrniques Celrà SLU presenta documentació per emetre el corresponent informe de 
prevenció incendis. 
 
En data 6 d’abril de 2016, registre de sortida municipal núm. 517, es tramet la 
documentació de prevenció d’incendis a la Direcció General de Prevenció, Extinció 



Incendis i Salvaments. 
 
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com el 
Secretari i havent examinat, l’enginyer municipal el projecte d’ampliació de la nau 
industrial i la documentació de prevenció d’incendis presentada en data 5 d’abril de 
2016, registre d’entrada municipal núm. 1.307. 
 
Com sigui que l’execució de les obres de moviment de terres, fonamentació i 
pilotatge no comprometen qualsevol modificació que l’informe de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments obligues a introduir en el projecte per a 
l’ampliació de nau industrial situada al carrer Ter, s/n de Celrà, atès que aquestes 
obres no sobrepassen la rasant del terra. 
 
Vist la declaració presentada per l’empresa Càrniques Celrà SLU, en data 8 d’abril de 
2016, registre d’entrada municipal núm. 547, per la qual adopta el compromís de no 
demanar cap tipus de responsabilitat i/o indemnització a l’Ajuntament de Celrà si 
finalment l’empresa Càrniques Celrà SLU no pot obtenir llicència urbanística per a 
l’ampliació de la nau industrial, o ha de modificar part de la fonamentació o 
pilotatges en funció de l’informe de prevenció d’incendis, així com si no pot obtenir 
l’autorització ambiental de l’activitat “Ampliació de la capacitat productiva d’una sala 
d’especejament amb magatzem frigorífic annex”.  
 
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 l’empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU amb NIF núm. (...) llicència 
municipal per moviment de terres, pilotatge i fonamentació que formen part del 
projecte d’ampliació de sala d’especejament al carrer Ter, s/n de Celrà (ref. cadastral 
núm. (...) i (...)), 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: 
- Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
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.  
 
Condicions generals: 



- L’objecte d’aquesta llicència urbanística és per al moviment de terres, 
fonamentació i pilotatge, la resta d’obres contemplades al projecte 
d’ampliació de nau industrial al carrer Ter, s/n de Celrà, donaran lloc  a la 
tramitació del corresponent expedient de llicència urbanística, expedient 
152/2015, que no es podrà iniciar sense l’obtenció del preceptiu informe 
favorable emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció Incendis i 
Salvaments. 
- D’acord amb el que disposa l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, atès que 
concorren diferents autoritzacions, la llicència urbanística que autoritza per a 
l’exercici de les obres i l’autorització ambiental que ha d’atorgar l’òrgan competent 
de la Generalitat en matèria de medi ambient per a l’inici de l’activitat, els efectes 
jurídics d’aquesta llicència urbanística resten suspesos fins que l’empresa Càrniques 
Celrà SLU hagi obtingut l’autorització ambiental esmentada. 
Per tant, no es podrà demanar cap responsabilitat de cap tipus a 
l’Ajuntament de Celrà, per raó d’obres fetes abans d’haver obtingut 
l’autorització ambiental per part de l’òrgan competent en matèria de medi 
ambient de la Generalitat de Catalunya. 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
- 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:  837.612,38 €

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 27.222,40 €

Placa Informativa: 12,00 €

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

TOTAL:        27.544,40 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. 

 
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 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 216/2016, de data 8 d’abril de 2016, transcrit en 
la part expositiva del present acord. 

 
 
6. Atorgament de llicència urbanística per moviment de terres, fonamentació i 
pilotatge al carrer Pirineus s/n de Celrà. 

 
En data 29 de desembre de 2015, registre d’entrada municipal núm. 4.686, el Sr. (...), en 
representació de l'empresa MEDICHEM SA, sol·licita llicència urbanística per a ampliació i 
reforma de l’edifici de laboratori de control i oficines al carrer Pirineus, s/n de Celrà. 
 
En data 25 de gener de 2016, registre de sortida municipal núm. 86, es requereix a 
l’empresa MEDICHEM SA, documentació complementària. 
 
En data 7 d’abril de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.337, el Sr. (...), en 
representació de l'empresa MEDICHEM SA, presenta part de la documentació 
complementària.      
 
En data 8 d’abril de 2016, registre de sortida 543, es tramet la documentació a la Direcció 
General de Prevenció, Extinció Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya perquè 
emeti informe en matèria de prevenció d’incendis. 
 
En data 14 d’abril de 2016, registre d’entrada municipal núm. 1.526, el Sr. (...), en 
representació de l'empresa MEDICHEM SA, sol·licita llicència d’obres per a la realització 
moviment de terres, la fonamentació i pilotatge que forma part del projecte per ampliació i 
reforma de l’edifici de laboratori de control i oficines al carrer Pirineus, s/n de Celrà. 

 
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 aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

A C O R D  
 
Primer.- Atorgar la empresa Medichem SA . amb CIF núm. (...) llicència municipal per: 
realització de moviment de terres, fonamentació i pilotatge que forma part del projecte per 
ampliació i reforma de l’edifici de laboratori de control i oficines, situat al c/ Pirineus s/n de 
Celrà, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d' iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament.  
El transcurs d' ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les 
acabat, produirà la caducitat de la llicència.  
El titular de la present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini 
de començament com del termini d' acabament de les obres i s' obtindrà per la meitat del 



termini què es tracti, si la sol·liciten d' una manera justificada abans d' exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent:  
 
Documentació a presentar: 
- Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
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.  
 
Condicions generals: 
- L’objecte d’aquesta llicència urbanística és per al moviment de terres,
fonamentació i pilotatge, la resta d’obres contemplades al projecte per ampliació i 
reforma de l’edifici de laboratori de control i oficines, situat al c/ Pirineus s/n de 
Celrà, donaran lloc  a la tramitació del corresponent expedient de llicència
urbanística, expedient 170/2015, que no es podrà iniciar sense l’obtenció del 
preceptiu informe favorable emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció 
Incendis i Salvaments. 
- D’acord amb el que disposa l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, atès que concorren
diferents autoritzacions, la llicència urbanística que autoritza per a l’exercici de les obres i
l’autorització ambiental que ha d’atorgar l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de
medi ambient per a l’inici de l’activitat, els efectes jurídics d’aquesta llicència urbanística
resten suspesos fins que l’empresa Medichem SA hagi obtingut l’autorització ambiental
esmentada. 
Per tant, no es podrà demanar cap responsabilitat de cap tipus a l’Ajuntament de 
Celrà, per raó d’obres fetes abans d’haver obtingut l’autorització ambiental per part
de l’òrgan competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya. 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
- 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: 

82.600,00 € 
Tipus de gravamen:   3,25 % 
 
Import:               2.684,50 € 



 
Placa Informativa                 12,00 € 
 
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)            310,00 € 
 
TOTAL:   3.006,50 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. Aprovació definitiva del Projecte d’obra ordinària per a la reforma interior de 
la cuina i sala de mestres de l’escola Aulet. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 11 de febrer de 2016, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat “Reforma interior de la cuina i sala de 
mestres de l’Escola l’Aulet”, redactat per l’arquitecta Sra. Joana Argerich Herreras, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de 68.136,69 Euros, IVA exclòs (82.445,39 Euros, 
IVA inclòs). 
 
2.- Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat en el BOP de Girona 
número 29, de 12 de febrer de 2016, en el DOGC número 7062 de 19 de febrer de 2016 i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 
dies hàbils, a comptar des de la última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. Durant el 
període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
3.- En data 29 de març de 2016, i atès que s’havia fet arribar el projecte d’obres al 
Departament d’Ensenyament i, malgrat no hi ha un informe per escrit, aquest Departament 
va comunicar a l’Ajuntament de Celrà que havia d’efectuar algunes modificacions al projecte, 
es va decidir suspendre l’aprovació definitiva a l’espera de conèixer l’abast de les 
modificacions proposades.  
                                   
El projecte tècnic modificat de la cuina i sala de mestres de l’escola L’Aulet modifica la 
distribució interior de la cuina, al mateix temps que incorpora dos nous accessos 
diferenciats, per ajustar-se al màxim a les directrius indicades pel departament 
d’Ensenyament i pels tècnics de sanitat de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de 
diferenciar clarament els recorreguts d’entrada de menjar, zones de preparació i cocció, 
sortida de plats bruts, zona de rentat i sortida de residus. 
 
4.- Un cop definides les modificacions al projecte a efectuar per l’Ajuntament, l’arquitecte 
municipal les ha incorporat al projecte. El pressupost total d’execució per contracte actual és 
de 73.504,19 euros, IVA exclòs (88.940,07 euros, IVA inclòs). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  



3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
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 Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Reforma 
interior de la cuina i sala de mestres de l’Escola l’Aulet”, redactat per l’arquitecta Sra. Joana 
Argerich Herreras, amb un pressupost total d’execució per contracte de 73.504,19 euros, 
IVA exclòs (88.940,07 euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació Local. 

 
 
CONTRACTACIÓ 
 
8. Adjudicació del contracte de venda del paper i cartró procedent de recollida 
selectiva. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 13 d’abril de 2016, la tècnica auxiliar de medi ambient informa que és justificable 
continuar amb la contractació de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI, 
S.L. per a la venda de paper i cartró de la recollida selectiva, degut a les quantitats i als 
ingressos que han suposat la recollida selectiva de paper i cartró durant el darrer any, així 
com a la manca d’infraestructura necessària per gestionar el paper i cartró recollit a través 
d’un altre gestor.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic, 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, el 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’ aprova el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP) 
 
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 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi SL, amb 
domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà, i NIF (...), el contracte de venda del 
paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva, pel preu ofertat pel contractista que 
és el següent: Aspapel – 8, aquest preu no inclou l’IVA. 



 
El preu de venda del paper i cartró estarà referenciat respecte l’estadística de preus del 
paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL, al qual s’addicionarà el diferencial ofert 
per l’empresa adjudicatària. Posteriorment l’empresa adjudicatària abonarà l’import de la 
venda del paper i cartró a l’Ajuntament de Celrà, mensualment, mitjançant transferència 
bancària. 
 
La durada del contracte es fixa des del dia 1 de maig de 2016 fins al dia 30 d’abril de 2017. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi, 
S.L. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
9. Adjudicació de diversos contractes privats relatius a diversos espectacles de la 
Festa Major de Celrà 2016. 
 
El Secretari de la Corporació, Sr. Jaume Solà Molinas, informa als presents que atès que el 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, primer Tinent d'Alcalde, és secretari de la Coordinadora de 
Festes de Celrà, entitat amb la qual l’Ajuntament de Celrà organitza la Festa Major de 
Cerlà, estem davant un supòsit d’abstenció. I que, de conformitat amb el que disposa 
l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, el Sr. Daniel Cornellà Detrell ha 
d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de l’assumpte. 
A tal efecte i, de conformitat amb el que disposa l’article 96 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, el Sr. Cornellà abandona la Sala mentre es discuteix i es vota 
la proposta d'acord. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar, conjuntament amb l’entitat Coordinadora 
de Festes de Celrà, diversos actes i espectacles durant la Festa Major de Celrà 2016. 
 
2. Es proposa l'adjudicació de diversos contractes pels conceptes que s’indica a continuació: 
 

data 
espectacle concepte / espectacle tercer NIF 

Import 
(IVA 
exclòs) 

Import 
(IVA 
inclòs) 

06/05/2016 Correfoc Diables de l'Onyar (...) 3.000,00 3.000,00

06/05/2016 Strombers Defy music, S.L. (...) 4.500,00 5.445,00

07/05/2016 
Concert Fundación Tony 
Manero 

Buenritmo 
producciones, S.L. (...) 4.000,00 4.840,00

08/05/2016 
concert cantat i ball amb 
La Principal de la Bisbal 

Músics de 
Catalunya, SCCL (...) 3.719,00 4.499,99

09/05/2016 
concert i ball Orquestra 
Maravella 

Músics de 
Catalunya, SCCL (...) 3.800,00 4.598,00

tots els dies Envelat Barris Sala, S.L. (...) 4.100,00 4.961,00
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 20 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 pel què fa als tres 



primers, estem davant un contracte privat ja que són contractes privats els celebrats per una 
Administració Pública que té per objecte serveis com la creació i interpretació artística i 
literària o espectacles compresos en la categoria 26 del l'Annex II de la Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del contracte és 
de serveis. Al contracte li correspon la categoria 26 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
3. Els contractes tenen 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. 
 
4. 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 dels membres presents, 
amb l’abstenció del Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde, en virtut del que disposen els articles 
76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 28 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar, per a la Festa Major de Celrà 2016, a favor de les empreses que 
s’indiquen a continuació els contractes privats i menor de serveis següents:  
 

concepte / 
espectacle tercer domicili NIF 

Import 
(IVA 
exclòs) 

Import 
(IVA 
inclòs) 

Correfoc Diables de l'Onyar Mas Abella, 3 Girona (...) 3.000,00 3.000,00

Strombers Defy music, S.L. 

c/Clavell, 7 17430 
Santa Coloma de 
Farners (...) 4.500,00 5.445,00

Concert Fundación 
Tony Manero 

Buenritmo 
producciones, S.L. 

carrer Zamora, 46-
48, 4t-1a Local A  
08005 Barcelona (...) 4.000,00 4.840,00

concert cantat i 
ball amb La 
Principal de la 
Bisbal 

Músics de 
Catalunya, SCCL 

c/ Joaquim Vayreda, 
65, Entl.-D Girona (...) 3.719,00 4.499,99

concert i ball 
Orquestra 
Maravella 

Músics de 
Catalunya, SCCL 

c/ Joaquim Vayreda, 
65, Entl.-D Girona (...) 3.800,00 4.598,00

Envelat Barris Sala, S.L. 
c/Major de Salt, 302 
17190 Salt (...) 4.100,00 4.961,00

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3380.22609 ‘Festes populars i altres esdeveniments’, 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.- Notificar aquest acord als adjudicataris i comunicar-los que aquest perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 



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

 
 
10. Modificació del plec de clàusules administratives particulars i reinici del 
procediment de licitació del contracte d’obres per procediment negociat sense 
publicitat per a la reforma interior de la cuina i sala de mestres de l’escola Aulet. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de data 7 de març de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar 
l’expedient de contractació de l’obra ‘Reforma interior de la cuina i sala de mestres de 
l’Escola l’Aulet’, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, amb diversos criteris d’adjudicació, aprovant els corresponents plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que han 
de regir la contractació. Es van enviar invitacions a tres empreses. 
 
2. En sessió ordinària de data 4 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local va ratificar el decret 
d’Alcaldia número 184/2016,de data 29 de  març de 2016, pel qual s’interrompia el 
procediment de licitació iniciat del contracte d’obres i, per tant, suspendre el termini atorgat 
a les empreses convidades per a què presentessin la seva oferta, ja què s’estava a l’espera 
conèixer les modificacions del projecte a introduir per part del Departament d’Ensenyament. 
La interrupció del procediment i la suspensió del termini es va comunicar a les empreses 
convidades. 
 
3. Un cop s’han incorporat al projecte d’obra ordinària municipal les modificacions indicades 
pel Departament d’Ensenyament, cal continuar amb el procediment de licitació. 
 
4. Atès que s’ha d’adjudicar el més aviat possible el contracte, ja que hi ha uns terminis a 
complir per a executar correctament el projecte, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà 
modificar el plec de clàusules administratives particulars pel què fa l’import del contracte, 
que és de 73.504,19 euros (IVA exclòs), així com el termini de presentació d’ofertes per part 
de les empreses licitadores, que serà de vuit dies des de la recepció de les invitacions. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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.  
 
2. Articles 169 i següents 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 
negociat.  
 
3. I de conformitat amb el que disposen els articles 169, 171.d) i 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; 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.  
 
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 l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
  

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir la contractació de l’obra ‘Reforma interior de la cuina i sala de mestres de l’Escola 
l’Aulet’ pel què fa a l’import i al termini de presentació d’ofertes indicat en la part expositiva 
d’aquest acord. 
  
Segon.- Obrir novament la convocatòria per contractar, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat (diversos criteris d’adjudicació), l’obra abans indicada, mitjançant 
invitacions, a les tres empreses que ja s’havia convidat, perquè presentin la seva proposta 
en un termini de 8 dies naturals a comptar des de la recepció de la invitació. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa del contracte 73.504,19 euros (IVA exclòs) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària número 76.93300.62200 ‘adequació equipaments ensenyament’ 
del pressupost vigent de la Corporació. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquest acord. 

 
 
CONVENIS 
 
11. Aprovació d’un conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres 
de treball.  

 
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 el següent conveni de de 
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball amb l'Institut Carles Rahola i 
Llorens, per a què l’estudiant que s’indica a continuació pugui realitzar les seves pràctiques a 
l’Ajuntament de Celrà:  

 
 (...), amb DNI/NIE/passaport (...) 

Període de pràctiques: del 18 d’abril de 2016 fins el 22 de juny de 2016 
Horari: de dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 8:30 a 14:30 hores  
Lloc de realització de les pràctiques: Ajuntament de Celrà 
 

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

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 
entre l'Institut Carles Rahola i Llorens, l’Ajuntament de Celrà i la Sra. (...), alumna d'aquest 
centre, 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 el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l' Institut Carles Rahola i Llorens. 

 
 
12. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament dels projectes 
‘espai laboral’ i ‘rellevància’ del Consorci. 



 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà i del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
desenvolupar conjuntament els projectes “Espai laboral” i “Rellevància” del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, finançats per l’organisme autònom de la Diputació de Girona 
DIPSALUT, els quals tenen per objecte l’ocupabilitat temporal de persones majors de 30 
anys, en situació d’atur de llarga durada, amb fills a càrrec i que la seva unitat de 
convivència no percebi ingressos o siguin inferiors al salari mínim interprofessional.  
 
Per tot això, és d’interès d’ambdues parts subscriure un conveni de col·laboració per al 
desenvolupament d’aquests projectes. 
 
En virtut d’aquest conveni, s’estableixen les següents obligacions: 
 

 Per part de l'Ajuntament de Celrà: 
 
- Nomenar un responsable tècnic/a que es farà càrrec de l’itinerari d’inserció, la correcta 
planificació i control continu de l'execució de les tasques de la persona contractada per al 
desenvolupament dels projectes ESPAI LABORAL I RELLEVÀNCIA del Consorci. 
- Si s’escau, participar en el procés de selecció de la persona contractada. 
- Responsabilitzar-se de l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al 
desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. 
- Responsabilitzar-se del cost dels desplaçaments del treballador, si n’hi han. 
- Responsabilitzar-se d’un tant per cent del cost del servei per a la gestió dels projectes. 
- Impartir la formació que es consideri necessària relacionada amb el desenvolupament de 
les tasques. 
- Coordinar les tasques a realitzar al municipi i vetllar per tal que la persona contractada 
pugui desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i 
higiene adequades. 
- Entregar una memòria de les tasques realitzades, de la formació, si n’hi ha hagut, i 
especificar de quin tipus, i una avaluació dels resultats. Aquesta memòria s’entregarà al 
Consorci al mes següent a la finalització de la contractació. 
 

 Per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt: 
 
- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció dels projectes 
ESPAI LABORAL I RELLEVÀNCIA, la seva planificació i control continu. 
- Elaborar una relació de les tasques a realitzar al municipi de Celrà.  
- Tramitar i realitzar el procés de selecció del personal. 
- Exercir la direcció del personal contractat. 
- Realitzar la contractació del personal seleccionat. 
- Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació del personal. 
-  Realitzar les tasques de la tramitació de la sol·licitud, seguiment i justificació de la 
subvenció davant de Dipsalut. 
 
L’Ajuntament de Celrà aportarà al Consorci de Benestar Social la quantitat màxima de 
241,78€ per l’actuació establerta en el pacte segon (4% del cost del servei per a la gestió 
dels projectes). L’Ajuntament de Celrà tramitarà un únic pagament per la quantitat total 
indicada al pacte segon, un cop el Consorci hagi presentat la liquidació abans del 
15/11/2016. 
 
Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la 
Corporació aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Celrà i el Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt per a desenvolupar conjuntament els projectes “Espai laboral” i 
“Rellevància” del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, finançats per l’organisme 
autònom de la Diputació de Girona DIPSALUT, que s’adjunta com a annex al present acord. 
Aquest conveni tindrà efectes des del dia de la seva signatura fins al 15 de novembre de 



2016. 
 
Segon.- La despesa s’imputarà a l’aplicació pressupostària 14.2410.22699 ‘Activitats 
promoció econòmica’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2016. 
 
Tercer.- Designar la Sra. (...), tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Celrà, 
que es farà càrrec de l’itinerari d’inserció, la correcta planificació i control continu de 
l'execució de les tasques de la persona contractada per al desenvolupament dels projectes 
ESPAI LABORAL I RELLEVÀNCIA del Consorci. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu aquest acord. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

 
PATRIMONI 
 
13. Aprovació de la pròrroga de la concessió de domini públic de l’explotació del 
cafè ubicat al Teatre Ateneu de Celrà.  

 
 ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de Junta de Govern Local, de data 16 d’abril de 2013, es va adjudicar 
l’explotació del cafè ubicat al Teatre Ateneu de Celrà mitjançant concessió de domini públic a 
favor de l’empresa Egg Gastronomia, S.L.  
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 19 d’abril de 2013. Per tant, 
finalitzava el dia 19 d’abril de 2016. 
 
2. Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de març de 2015 es va acordar prorrogar 
un any la concessió de domini públic per a l’explotació del cafè ubicat al Teatre Ateneu de 
Celrà mitjançant concessió de domini públic a favor de l’empresa Egg Gastronomia, S.L., des 
del dia 19 d’abril de 2015 fins al dia 19 d’abril de 2016, inclòs. 
 
3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 19 d’abril de 2016 fins al dia 19 d’abril de 2017, inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera “el termini de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar 
des de la notificació de l’adjudicació de la concessió, és a dir, des del dia 19 d’abril 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.”  
 
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; 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. 
 
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 domini públic per a l’explotació del cafè ubicat al 
Teatre Ateneu de Celrà mitjançant concessió de domini públic a favor de l’empresa Egg 
Gastronomia, S.L., des del dia 19 d’abril de 2016 fins al dia 19 d’abril de 2017, inclòs.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació. 

 
PERSONAL 
 
14. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició per a la 
contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a auxiliar de cultura. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El passat dia 6 d’abril de 2016, mitjançant Decret d'Alcaldia 208/2016, es va extingir el 
contracte de la Sra. (...), que venia ocupant la plaça de tècnica auxiliar de cultura, amb 
efectes a partir del dia 7 d’abril de 2016. Motiu pel qual s'ha de procedir a la convocatòria 
pública per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a auxiliar de cultura. 
 
2. Ha emès proposta el regidor de cultura, en virtut de la qual es posa de manifest que l’àrea 
de cultura és un sector prioritari per a l’Ajuntament, i en la que es justifica que la cultura té 
un paper rellevant en el municipi, així com la necessitat de portar a terme un procés selectiu 
per cobrir la plaça que quedarà vacant. 
 
3. Ha emès informe el Secretari de la Corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur a 
terme per a la contractació laboral temporal de la plaça vacant de tècnic/a auxiliar de 
cultura. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i vistos els articles 88 i següents del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens 
locals, article 286 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, article  46 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’ octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Celrà; 
 
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 local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria, mitjançant el sistema de 
concurs-oposició, per a la contractació laboral temporal d’una plaça de tècnic/a auxiliar de 
cultura, modalitat del contracte: interinitat, fins que la plaça quedi coberta en propietat. 
 
La cobertura definitiva d’aquesta plaça s’ajustarà a les restriccions establertes en la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i en les 
futures lleis de pressupostos generals de l’Estat. 



 
Segon.- Publicar la convocatòria i les bases en el BOP de Girona, en el qual es publicaran 
íntegrament, i un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el tauler d’anuncis 
de la corporació.  

 
 
15. Retribucions complementàries. 

 
La Sra. (...), coordinadora del centre obert, va absentar-se del seu lloc de treball el dia 8 
d'abril de 2016, en horari de 17 a 19h, per motius degudament justificats. 
 
Davant l'absència de la Sra. (...) i per tal de complir amb la ràtio establerta pel 
Departament, es va fer necessària la seva substitució, que va ser realitzada per la Sra. 
(...), educadora de les Escoles Bressol Municipals de Celrà. 
 
El regidor de Règim Interior de l'Ajuntament de Celrà proposa el pagament d'aquestes 2 
hores extraordinàries, per l'import total de 32,32€ a favor de la Sra. (...). 
 
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 
32,32 euros a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes d'abril de 2016.   
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 76.3211.15100 Gratificacions 
escola bressol del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
ALTRES 
 
16. Aprovació del Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i 
d’ocupació de la Llera del riu Ter.  

 
El Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del 
riu Ter 2013-2020 va ser redactat amb la finalitat de fer un estudi de planificació estratègica 
dels municipis situats a la Llera del Ter, considerant-lo territori econòmic amb una necessitat 
de diagnosi per a fer propostes de futur i planificar d'aquesta forma el desenvolupament 
econòmic local fins al 2020. La redacció va anar a càrrec de l’empresa que va resultar 
adjudicatària després de realitzar el procediment de licitació corresponent, contracte que va 
ser finançat pel Servei d’ocupació de Catalunya (subvenció concedida en data 12 de 
desembre de 2012).  
 
A partir del Pla Estratègic, redactat durant l’any 2013 i presentat a la ciutadania al març del 
2014, es van redactar el Pla d’acció per a la diversificació econòmica a partir dels recursos 
endògens i el Pla d’acció per a la dinamització de les zones d’activitat econòmica. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar el text del Pla estratègic en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la Llera del riu Ter 2013-2020. 
 
El tècnic de promoció econòmica de l’Ajuntament de Celrà ha emès informe relatiu a 
l’aprovació del Pla Estratègic. 
 



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 Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Aprovar el Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació 
de la Llera del riu Ter 2013-2020. 

 
Segon. Ratificar aquest acord en la primera sessió plenària que es celebri. 

 
 
17. Aprovació de diversos preus públics relatius a diversos espectacles de 
pagament de la Festa Major 2016. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà organitzar diversos actes de la Festa Major de Celrà, 
conjuntament amb la Coordinadora de Festes de Celrà. Algunes d’aquestes activitats i 
espectacles són de pagament, per la qual cosa cal establir-ne un preu públic. 

 
De conformitat amb l’informe emès pel tècnic de Cultura, les activitats i espectacles es 
publiciten en diferents suports de difusió.  
 
Són els següents: 
 

data espectacle concepte / espectacle PPB 
30/04/2016 Peyu anticipada 10€ i taquilla 13€ 

7 i 8 maig 2016 trenet turístic 1€ viatge sencer i 0,50€ mig viatge 

07/05/2016 
Yes the music i Cor Gospel 
Girona 3€ taquilla i 2€ anticipada 

07/05/2016 Toc de teatre: Antaviana taquilla 5€ / +Ateneu 4€ / anticipada 3€
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal. 
 
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 l’adopció del següent  

 
A C O R D  

 
Primer.- Aprovar els preus públics que s’indiquen a continuació que es portaran a terme 
durant la Festa Major de Celrà:  
 

data espectacle concepte / espectacle PPB 
30/04/2016 Peyu anticipada 10€ i taquilla 13€ 

7 i 8 maig 2016 trenet turístic 1€ viatge sencer i 0,50€ mig viatge 

07/05/2016 
Yes the music i Cor Gospel 
Girona 3€ taquilla i 2€ anticipada 

07/05/2016 Toc de teatre: Antaviana taquilla 5€ / +Ateneu 4€ / anticipada 3€
 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
 
18. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
19. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau.  
 
20. 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. 
 


	A C O R D 
	En base a aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció dels següents 

	A C O R D 
	En base a aquests antecedents, la Junta de Govern loca aprova per unanimitat l’adopció del
	següent

	A C O R D 
	A C O R D
	En base a aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent

	A C O R D 
	A C O R D


