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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 19/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:50 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 17 d’octubre 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, la secretària 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, que excusa la seva assistència a 
partir del quart punt de l’ordre del dia. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteix com a oient la Sra. Mercè Amich Vidal, regidora delegada 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 Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 
d’octubre de 2016.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 3 
d’octubre de 2016, l'esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia 540/2016, de 5 d’octubre, d’atorgament d’una 
llicència urbanística per a la reforma del porxo del Mas Espolla. 
 

Per Decret d’Alcaldia número 540/2016, de data 5 d’octubre de 2016, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 



 
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 
En data 28 de juny de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 2.612, ACCES 
Animal a l’Esquena sol·licita llicència urbanística per: Reforma de porxo al mas 
Espolla de Celrà. 
 
En data 5 de juliol de 2016, amb registre municipal de sortida núm. 1.082, es 
sol·licita informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En 4 d’octubre de 2016, registre municipal d’entrada núm. 3.866, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya ens fa tramesa de l’informe favorable. 
 
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecta municipal com la 
Secretària. 
 
Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; 40 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; 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 ACCES ANIMAL A L’ESQUENA, amb DNI/CIF (...), llicència 
municipal per REFORMA DE PORXO, al Mas Espolla de Celrà, (ref. cadastral núm. 
Urbana (...)), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en 
tres anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver 
començat les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. 
El titular de la present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del 
termini de començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la 
meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions 
i presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
- Llicència fiscal del constructor a Celrà o província (model 036). 
 
Condicions: 
- Cal complir amb el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Celrà. (s’adjunta fitxa 
129) 
- L’acabat del porxo serà amb teules àrabs velles reaprofitades segons informe del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (s’adjunta còpia). 
- No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres 
i totalment acabats.  
- Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de 
plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini 
per a fins públics.  
- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part.  



- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la 
immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar 
les mateixes condicions que inicialment foren precises.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
- El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà i el Pla Especial de Patrimoni de Celrà. 
- Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra. 
- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal, 
núm.5) 
 

Base liquidable declarada: 28.023,48 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import 910,76 € 

Bonificació (art 4.2.e)) 95% - 865,22 € 

Placa informativa 12,00 € 

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

  

TOTAL 212,54 Euros 

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si 
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació 
administrativa per aquest Ajuntament. 
 
Sisè.- Ratificar la present resolució a la següent sessió de la Junta de Govern Local. 
 
Setè.- 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 aquest 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 540/2016, de data 5 d’octubre de 2016, transcrit 
en la part expositiva del present acord. 

 
 
3. Atorgament de llicència urbanística per a la reforma interior d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 20 de setembre de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 3.692, la Sra. (...) 

sol·licita llicència urbanística per: Reforma interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
al carrer Maria Cristina núm. 11 de Celrà. 

 



2. Han emès els informes pertinents tant l'arquitecta com la Secretària. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 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; 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques. 

3. 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. 

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.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Atorgar a la Sra. (...) amb CIF núm. (...) llicència municipal per: Reforma interior d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Maria Cristina núm. 11 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 industrial a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar a l’acabar les obres: 
 

• 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 generals: 
 

•  Es presentarà projecte d'adaptació i substitució de les instal·lacions existents i a les 
necessitats de la nova i futures edificacions de la zona, d'acord amb els criteris 
municipals i els de les companyies de serveis.  

• Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
• Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
• 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. 

 
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:  10.385,17 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 337,52 € 

Bonificació 35% (casc antic) - 118,13 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:        311,39 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. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de 
Govern Local, de data 5 de setembre de 2016. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de setembre de 2016, es va denegar a 
la Sra. (...), llicència de parcel·lació de les finques situades a la carretera de Palamós 
núm. 72 i 74 de Celrà. Notificació rebuda en data 12 de setembre de 2016. 

 
2. En data 7 d’octubre de 2016, registre d’entrada municipal número 3.944, la Sra. (...) 

interposa recurs contra l’acord de Junta de Govern de data 5 de setembre de 2016, 
indicant a mode de resum que la sol·licitud no era pròpiament una llicència de 
parcel·lació sinó la regularització del llindar existent entre les dues finques per adequar 
la seva descripció registral a la realitat física, realitat que és coincident amb la 
delimitació cadastral de les mateixes. 
 

3. Ha emès informe l’arquitecte de l’Ajuntament, el qual es transcriu a continuació: 



 
(...) 
 
A. PARCEL·LA 
 
Es tracta de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres situats a la Carretera de 
Palamós números 72 i 74. Actualment hi ha dues edificacions, una a cada parcel·la, 
de planta baixa i planta pis amb patis annexos. 
La parcel·la 1 corresponent a la Carretera de Palamós número 72 i a la parcel·la 
cadastral (...) té una superfície de 168 m2, segons informació cadastral. L’edificació 
actual té un sostre de 236 m2. 
La parcel·la 2 corresponent a la Carretera de Palamós números 74 i a la parcel·la 
cadastral (...) té una superfície de 277 m2, segons informació cadastral. L’edificació 
actual té un sostre de 388 m2. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 

 
• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 

per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre 
de 1998. 

• Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 
definitivament el 27 de juliol de 2006. 

• Modificació número 5 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 
definitivament el 29 de juny de 2006. 

 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl Urbà 
 
Qualificació del sòl: Zona Clau 2d – Zona d’eixample urbà Subzona D 
 
Paràmetres d’ordenació i d’aplicació: 
 
L’habitatge es troba situat en clau 2d segons la modificació 9 del PGOU de Celrà, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 1 
d’abril de 2009. 
El qual concreta: 
 
Art. 82 - Zona d'eixample urbà (clau 2):  
 
En funció de les característiques dels edificis s’estableixen quatre subzones : 
                                             . Eixample urbà Subzona A, clau 2a 
                                             . Eixample urbà Subzona B, clau 2b 
                                             . Eixample urbà Subzona C, clau 2c 
                                             . Eixample urbà Subzona D, clau 2d 
Front mínim de parcel·la: 8 m o l’existent abans de 1978. 
Parcel·la mínima: 150 m2 o l’existent abans de 1978. 
Profunditat mínima de parcel·la: 15 m o l’existent abans de 1978. 
Ordenació : alineada al vial. 
Fondària edificable planta pis: 12 m – la grafiada als plànols en totes les subzones. 
Fondària planta baixa: la grafiada als plànols en les subzones A, B i C. 
Fondària màxima planta baixa-habitatge: 14 m. 
Fondària planta baixa a la Subzona D, el 100% de la parcel·la amb un màxim de 25 
m sempre que l'ús no sigui el d'habitatge. 
Planta baixa: d'acord amb l'art. 41. 
Alçada reguladora:  Edificació de PB+3PP=12,30 m 
    Edificació de PB+2PP=9,50 m  
    Edificació de PB+1PP=6,30 m 
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora: d'acord amb l'art. 42 i 43. 



Accés a l'edifici: un per parcel·la. 
Nombre màxim de plantes: les grafiades als plànols 
- Alçada lliure 
- soterrani >= 2,20 m 
- planta baixa >= 2,50 m resid. 
   >= 3,00 m resta 
− planta pis  >= 2,50 m 
Entresolat de planta baixa : Art. 35 
Sotacoberta habitable: Art.32 
Pendent màxim de la coberta: 30 % 
Elements sortints: no s'admeten. 
Tractament de la façana: lliure 
Porxos: s'admeten 
Composició de la façana: lliure 
Material i color de la façana: lliure 
Material i color de la coberta: teula 
Fusteries: lliure 
Aparcament: un per habitatge 
Tanques: Art. 40.3 
Tractament mitgeres: Art. 40.2 
Es prohibeix cobrir i/o tancat total o parcialment les terrasses posteriors de les 
plantes primeres, sobre les plantes baixes destinades a habitatges que esgotin la 
fondària edificable màxima de 14 m. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Es tracta de la finca registral 4.712, inscrita al tom 2.633, llibre 86, foli 85 del 
registre de propietat número 3 de Girona. A la superfície registral hi consta 283,40 
m2. 
 
I de la finca registral 4.711, inscrita al tom 2.633, llibre 86, foli 82 del registre de 
propietat número 3 de Girona. A la superfície registral hi consta 164,50 m2. 
 
Es tracta de dues edificacions entre mitgeres de planta baixa i planta pis amb pati 
annex.  
 
Finca inicial A (Finca 4712): 
 
L’edificació situada a la Carretera de Palamós 72 disposa d’un habitatge en planta 
baixa i pis. L’edificació es troba en una parcel·la de 283,40 m2 amb referència 
cadastral (...) i amb un front a vial de 28,65 ml a la Carretera de Palamós i de 3,60 
ml al carrer Parets. La parcel·la de referència compleix amb els paràmetres de front 
mínim de 8 m respecte a la Carretera de Palamós, de parcel·la mínima de 150 m2 i 
de profunditat mínima de parcel·la ja que és existent abans de l’any 1978. 
 
Finca inicial B (Finca 4711): 
 
L’edificació situada a la Carretera de Palamós 74 disposa d’un habitatge en planta 
baixa i  pis. L’edificació es troba en una parcel·la de 164,50 m2 amb referència 
cadastral (...) i amb un front a vial de 10,30 ml a la Carretera de Palamós. La 
parcel·la de referència compleix amb els paràmetres de front mínim de 8 m respecte 
a la Carretera de Palamós, de parcel·la mínima de 150 m2 i de profunditat mínima 
de parcel·la de 15 ml. 
 
Segons recurs de reposició presentat, Sra. (...) al·lega que no es tracta d’una 
parcel·lació urbanística, si no que es tracta d’una regularització del límit entre les 
finques ja que la descripció registral de les finques no s’ajusta a la realitat física. 
 
Segons cadastre les finques es troben ajustades a la realitat física. 



 
Segons llicència 62/72 de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar atorgada en 
data 14 de setembre de 1972, la parcel·la era la real i s’ajustava als límits 
cadastrals. 

 
E. CONCLUSIONS 
 
S’estima el recurs de reposició i s’informe favorable sobre la regularització dels 
límits entre les finques registrals 4711 i 4712 situades a la carretera de Palamós 72 i 
74 de Celrà. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 117 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la interposició de qualsevol recurs no 
suspendrà l’execució de l’acte impugnat, excepte en els casos que una disposició estableixi el 
contrari o l’òrgan de contractació ho consideri.  
 
2. L’Article 88.6 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques disposa que l’acceptació d’informes o dictàmens servirà de motivació 
a la resolució quan s’incorporin al text de la mateixa. 
 
3.Ordenança fiscal número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 
4.Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 40, 114 i 119 de la de la 
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
5. 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. Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. (...) contra l’acord de la Junta de 
Govern de data 5 de setembre de 2016, pels motius indicats en la part expositiva d’aquest acord 
i autoritzar la regularització dels límits entre les finques registrals 4711 i 4712 situades a la 
carretera Palamós núm. 72 i 74 de Celrà. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de documents 
(OF.11): 30 € 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. (...). 

 
 
En aquest moment la regidora Maria del Mar Camps excusa la seva assistència i abandona 
la sala. 
 
5. Aprovació inicial de la modificació del sistema d’actuació establert en el Pla 
general d’ordenació urbana del Municipi de Celrà per al polígon d’actuació 
urbanística 7.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



1. El Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà fixa el sistema de compensació com 
a sistema d’actuació per al desenvolupament del polígon d’actuació urbanística 7 del 
Municipi. És d’interès modificar el sistema d’actuació previst ja que, per una banda, han 
transcorregut més de 10 anys des de l’aprovació definitiva de les bases d’actuació i estatuts 
de la Junta de compensació del polígon d’actuació 7 “La Quintana” sense que la Junta hagi 
realitzat l’objecte per al qual fou creada i, per una altra banda, és d’interès públic obtenir els 
vials necessaris com a millora urbana que és necessària per al funcionament de la xarxa 
municipal. 

 
2. Ha emès informe l’arquitecta de l’Ajuntament, en data 13 d’octubre de 2016, en el que 

s’informa favorable el canvi de sistema d’actuació de compensació a cooperació. 
 
3. Ha emès informe la Secretària de l’Ajuntament, en data 13  d’octubre de 2016, en el que 

s’informa sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb la modificació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'administració actuant pot acordar, d'ofici o a instàncies de les persones interessades, la 

substitució del sistema d'actuació o de la modalitat dins del sistema d'actuació prèviament 
establerts, fins i tot quan l'hagi establert un pla urbanístic, a través del procediment previst 
en l'article 119 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

2. Articles 119 i 121 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

3. Article 129 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 

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. 
 
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 inicialment la modificació del sistema d'actuació establert en el Pla General 
d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà per al desenvolupament del polígon d'actuació 
urbanística 7 que passarà del sistema de compensació al sistema de cooperació. 

 
SEGON. Sotmetre la modificació proposada a informació pública mitjançant anunci en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el PUNT  així com, 
donar audiència als interessats, pel termini d'un mes per tal que puguin presentar les 
al·legacions que s’estimin oportunes. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol 
interessat en les dependències municipals. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a 
l’e-tauler de la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.celra.cat]. 

 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
6. Adjudicació del contracte menor per l’adquisició i col·locació de la tanca 
perimetral del camp de futbol. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.L’arquitecta de l’Ajuntament ha redactat la memòria valorada per a la substitució parcial de 
la tanca perimetral del camp de futbol municipal de Celrà, amb un pressupost total de 
9.932,87 € IVA exclòs (12.018,77 € IVA inclòs).  
 
2. En data 31 de maig de 2016, es va sol·licitar una subvenció a l’Àrea de Cooperació 



municipal de la Diputació de Girona per a la substitució parcial de la tanca perimetral del 
camp de futbol municipal de Celrà i en data 14 d’octubre de 2016, registre d’entrada 
municipal 4.043, l’Àrea de Cooperació municipal de la Diputació de Girona ens comunica 
l’atorgament de la subvenció, per import de 5.600,00 euros, per a la substitució parcial de la 
tanca perimetral del camp de futbol municipal de Celrà. 
 
4. Ha presentat oferta econòmica el Sr. Ll.M.C. (Tanques Metàl·liques Mir) per import de 
9.095,00 euros IVA exclòs. 
 
5. L’arquitecta de l’Ajuntament ha emès informe favorable proposant l’adjudicació del 
contracte indicat a favor del Sr. Ll.M.C. (Tanques Metàl·liques Mir).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.-  El present contracte mixt de subministrament (adquisició de la tanca perimetral) i de 
serveis (instal·lació de la mateixa) es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, al ser la prestació que té més importància des del punt de vista 
econòmic, regint-se per tant per l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el 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 1098/2001, 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 això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada per a la substitució parcial de la tanca perimetral del 
camp de futbol municipal de Celrà, que ha estat redactada per l’arquitecta de l’Ajuntament, 
amb un pressupost total de 9.932,87 € IVA exclòs (12.018,77 € IVA inclòs).  
 
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa LL.M.C., amb NIF (...) i domiciliada al carrer Paral·lel 
núm. 60, 1700 La Bisbal d’Empordà, el contracte menor de subministrament per a 
l’adquisició i instal·lació per a la substitució parcial d’una tanca perimetral al camp de futbol 
de Celrà, de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, per l’import de 
9.095,00 € IVA exclòs (11.004,95 € IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
40.9331.62200 “Millores instal·lacions esportives” del pressupost vigent de la corporació. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament 
prestats. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Tanques Mir SL i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 



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

 
 
7. Adjudicació del contracte menor de serveis per a la realització de la fase de 
formació del Projecte Conrea’t. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Celrà una subvenció de 16.500 € per 
a Projectes Singulars de Desenvolupament Econòmic per a la realització del Projecte 
Conrea’t sobre un cost total de 22.000 €. Aquest projecte es destina prioritàriament a 
col·lectius de difícil inserció en el mercat de treball com persones de més de 50 anys, joves 
entre 16 i 20 anys, etc. 
 
2. En data 7 de setembre de 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia 488/2016, es va adjudicar el 
contracte menor de serveis per dur a terme l’acompanyament en la selecció de candidats 
(dins el projecte Conrea’t) a favor de l’empresa d’inserció Idària SCCL, per un import de 
1.000,00€ IVA exclòs.  
 
3. Havent-se complert satisfactòriament la fase “Acompanyament en la selecció de 
candidats” per part de l’empresa d’inserció Idària SCCL, el tècnic de promoció econòmica ha 
emès informe proposant l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la realització de 
la resta del Projecte Conrea’t a favor d’Idària SCCL, per un import de 16.950,00 euros, de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa. Aquesta segona fase consta de tres 
parts: formació forestal, formació en horticultura ecològica i formació en cooperativisme. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del contracte és 
de serveis. Al contracte li correspon la categoria 27 de l’Annex II del TRLCSP. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis per dur a terme la part restant del Projecte 
Conrea’t, que inclou formació forestal, formació en horticultura ecològica i formació en 
cooperativisme, a favor de l’empresa d’inserció Idària SCCL, amb NIF (...) i domiciliada al 
carrer Joan Maragall, 30, de Llagostera (Girona) per un import de 16.950,00 € IVA exclòs 
(18.645,00 € IVA inclòs).  
El projecte ha d’estar en tot moment coordinat amb l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local de la corporació. 
 
Condició: Idària SCCL ha de vetllar per tal que durant el període de realització d’aquest 
projecte hi hagi sempre un mínim de 7 participants, i que se substitueixin en el supòsit que 
els participants inicials no continuïn. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
14.2410.22606 ‘Cursos promoció econòmica’, del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 



l’any 2016.  
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la presentació 
de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, i comunicar-li que el mateix perfecciona el 
contracte.  
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
8. Contracte menor per d’adquisició del terminal de control d’accés a la pista de 
pàdel municipal de Celrà. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1 . Recentment ha finalitzat la construcció d’una pista de pàdel municipal, al costat de les 
pistes de tennis municipals al carrer Pins d’en Ros i l’Ajuntament de Celrà gestionarà l’ús 
d’aquesta pista de pàdel, motiu pel qual és d’interès adquirir un terminal per al control 
d’accés i de l’enllumenat d’aquesta pista. 
 
2. Softneos-N.V.T. ha presentat oferta econòmica per a la instal·lació del terminal de control 
d’accés i de l’enllumenat de la pista de pàdel de Celrà, per un import de 4.033,68 euros, IVA 
exclòs (4.880,74 euros IVA inclòs).    
 
3. Ha emès informe la tècnica d’esports proposant la contractació a favor de Softneos-N.V.T. 
per a la instal·lació del terminal de control d’accés i de l’enllumenat de la pista de pàdel 
municipal de Celrà. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Estem davant un contracte de subministrament i es regirà per la normativa relativa als 
contractes de subministraments, article 9 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor, d’acord 
amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el 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 1098/2001, 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 això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de Softneos – N.V.T., amb NIF (...) i domicili al carrer Montserrat, 
5 08507 Santa Eugènia de Berga, Barcelona, el contracte menor de subministrament del 
terminal del control d’accés i enllumenat a la pista de pàdel municipal, per l’import de 
4.033,68 euros, IVA exclòs (4.880,74 euros IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 



presentada per l’adjudicatària. 
  
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.9331.62200 ‘Millores instal·lacions esportives’ 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 a Softneos – N.V.T. i comunicar-li que aquest acord 
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. 

 
9· Contracte menor de subministrament per la substitució de 12 projectors del 
camp futbol municipal de Celrà. 
 

 ANTECEDENTS DE FET 
 
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà substituir dotze projectors restants del camp de 
futbol municipal de Celrà, a fi de què siguin substituïts per projectors amb tecnologia LED, 
amb prestacions i rendiment lumínic superior als existents.  
 
2. El cap de l’àrea de serveis públics municipals ha emès un informe proposant l’adjudicació 
del contracte menor per a la substitució de dotze projectors del camp de futbol municipal de 
Celrà a favor l’empresa F.E.T., amb NIF (...). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El present contracte es regirà per la normativa relativa als contractes de 
subministraments, de conformitat amb l'article 9 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. És procedent tramitar l’expedient, per raó de la quantia, com a contracte menor de 
subministrament, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 111 i 138.3 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic. 
 
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa el 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 1098/2001, 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 això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició i instal·lació de 
dotze projectors del camp de futbol municipal de Celrà, a favor de l’empresa F.E.T., amb NIF 
(...) i domicili a la Plaça Església, 1 de 17454 Cervià de Ter, per un import total de 14.100,00 
euros IVA exclòs (17.061,00 euros IVA inclòs). 
 



Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 80.1650.63300 “Millores 
enllumenat públic” del pressupost de l’exercici 2016. 
 
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 a l’empresa adjudicatària i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte del mateix a Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació.  

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
10· Aprovació de les bases que han de regir la contractació laboral temporal de 
peons per a la brigada jove 2016, que s’emmarca dins el Pla Local de Joventut de 
Celrà 2016-2019. 
 

En data 4 d’agost de 2016 l’Ajuntament de Celrà va presentar sol·licitud a la convocatòria de 
subvencions de la Direcció General de Joventut per a l’any 2016 per a desenvolupar el 
Projecte Brigada Jove 2016, el qual s’emmarca dins el Projecte “acCELeRA’t i no t’aturis”, i 
està recollit en el Pla Local de Joventut de Celrà 2016-2019.  
En aquests moments la Direcció General de Joventut no ha resolt l’atorgament de la 
subvenció. 
 
El projecte Brigada Jove consisteix en donar una primera experiència formativa i pràctica en 
l’àmbit laboral al jovent de Celrà, de 16 a 24 anys. 
 
És objecte de les presents bases la contractació laboral temporal de peons per a la Brigada 
Jove, amb l’objecte de possibilitar el primer accés a l’ocupació dels nois/es de 16 a 24 anys, 
empadronats en el municipi de Celrà. Les tasques que desenvoluparan els joves consistiran 
en la neteja i manteniment de camins, carrers i espais públics.  
 
En funció de la resolució de la subvenció per part de la Direcció General de Joventut 
s’establirà el nombre de joves, les jornades laborals i la durada dels contractes de treball. 
 
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 contractació laboral temporal de peons per a 
la brigada jove 2016. El nombre definitiu de contractacions, de les jornades laborals i la seva 
durada es definiran un cop es rebi la resolució de la subvenció de la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. Donar publicitat a aquestes bases en el tauler d’anuncis de la Corporació i a l’etauler 
de la corporació.  

 
11· Retribucions complementàries.  
 

Les Sres. (...) i (...) van efectuar el repartiment del butlletí municipal Infocelrà per tots 
els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat del municipi 
cadascuna, segons queda acreditat en la proposta del tècnic de noves tecnologies de 
l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 125€ a cada treballadora en concepte 
de complement de productivitat per la tasca realitzada, 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 
125,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2016. 
 
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 
125,00 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2016. 
 
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. 

 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
12· Atorgament de subvenció a favor de les entitats esportives del municipi per a 
la temporada 2015-16. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 14 de juny de 2016, el Ple va aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a entitats esportives de Celrà, temporada 2015-2016, acord que va ser exposat 
al públic mitjançant un anunci al BOP, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació. 
En data 11 d’agost de 2016 es va publicar al BOP de Girona l’aprovació definitiva de les 
bases no havent-se presentat cap al·legació. 
El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 20 de setembre de 2016. 
 
2. Van presentar sol·licitud de subvenció: 
    Número entrada data entrada 

1. Club Patinatge Celrà  3688  20/9/2016 
2. CE Joventut Celrà  3689  20/9/2016 
3. Club Rítmica Celrà  3694  20/9/2016 
4. UCE Celrà   3700  20/9/2016 
5. Club Tennis Celrà  3706  20/9/2016 

 
3. En data 23 de setembre de 2016, la Tècnica d’esports emet informe indicant que totes les 
entitats que han presentat sol·licitud de subvenció han aportat tota la documentació 
requerida, menys el Club Tennis Celrà, entitat a la qual se li requereix la presentació de la 
documentació pendent.  
 
4. En data 30 de setembre de 2016, registre d’entrada municipal 3816, Club Tennis presenta 
la documentació requerida. 
 
5. En data 7 d’octubre de 2016, la tècnica d’esports emet informe proposant atorgar els 
imports següents a les entitats que s’indiquen a continuació: 
     Import subvenció 

1. Club Patinatge Celrà  2.850,00€ 
2. CE Joventut Celrà  1.920,00€ 
3. Club Rítmica Celrà  1.800,00€ 
4. UCE Celrà   4.200,00€ 



5. Club Tennis Celrà  1.230,00€ 
 
FONAMENTS DE DRET 

  
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les bases aprovades pel Ple de la 
Corporació en sessió de data 14 de juny de 2016; 
 
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 de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció a favor de 
les entitats esportives i pels imports que s’indiquen a continuació, en concepte de 
subvencions a entitats esportives per a la temporada 2015-2016:  
 
ENTITAT IMPORT NIF DOMICILI 
Club Patinatge Celrà 2.850,00€ (...) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
CE Joventut Celrà 1.920,00€ (...) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Rítmica Celrà 1.800,00€ (...) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
UCE Celrà 4.200,00€ (...) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 
Club Tennis Celrà 1.230,00€ (...) c/Pins d’en Ros, s/n Celrà 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 48900.3410.40 
“transferències entitats esportives” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2016.  
  
Tercer. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. Sotmetre’s a les actuacions que ha de d’efectuar l’òrgan que la concedeix i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 
2. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
elements electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
3. Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Celrà en 
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions 
que siguin objecte de subvenció. 
4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
5. Les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 
S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn 
expressament en el termini de deu dies hàbils des de notificació de l’acord de 
concessió de la subvenció.  

 
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 les subvencions 
atorgades 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 a les entitats indicades, així com a la Tresoreria i a la 



Comptabilitat de la Corporació.  
 
 
13. Aprovació de preus públics per a diversos espectacles del Teatre Ateneu. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà l’aprovació d’uns preus públics no previstos en les 
ordenances reguladores de preus públics de l’Ajuntament de Celrà per el curs 2016-2017, 
concretament els corresponents a les entrades per als espectacles, concerts i obres de teatre 
programats des del mes de setembre a desembre de 2016: 
 

Obra de teatre Dates Horari 
entrada 
anticip 

entrada 
taquilla +Ateneu 2x1 

Circ de Tardor 30/09/2016 18:00h        5,00      
    
7,00    

Victor Branch Introspective 01/10/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
Les Supetietes 02/10/2016 18:00h         5,00      7,00         5,50      
Wasted 08/10/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
Antaviana 09/10/2016 18:00h         3,00      5,00         4,00      
Tokaji Quartet 21/10/2016 21:00h         8,00    10,00         9,00      
Dàmaris Gelabert 23/10/2016 12:00h       10,00    12,00       11,00      
Dàmaris Gelabert 23/10/2016 17:00h       10,00    12,00       11,00      
El Sommelier 12/11/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
La visita d'un inspector 19/11/2016 21:00h         3,00      5,00         4,00      
Cotó. Txo Titelles 20/11/2016 12:00h         5,00      7,00         5,50      
Tinc 50 anys i sóc dona 26/11/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
Cual es mi nombre? 27/11/2016 17:00h         5,00      7,00         5,50      
Et planto 03/12/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      

Concert de Nadal 18/12/2016 18:00h       7,00        
Els Pastorets 1 i 8/01/17 18:00h         4,00      4,00        
Els Pastorets 1 i 8/01/17 18:00h         6,00      6,00        
 
De conformitat amb l’informe emès per l’àrea de Cultura de data 13 d’octubre de 2016, que 
consta a l’expedient, aquests preus estaran publicitats en diferents suports de difusió i s’ha 
aplicat la fórmula corresponent per a determinar el preu públic a aprovar.  
 
Ha emès informe l’interventor municipal en data 13 d’octubre de 2016. 
 
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 a 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 següents preus públics per als diversos espectacles programats des del 
mes de setembre al mes de desembre de 2016:  
 

Obra de teatre Dates Horari 
entrada 
anticip 

entrada 
taquilla +Ateneu 2x1 

Circ de Tardor 30/09/2016 18:00h        5,00      
    
7,00    

Victor Branch Introspective 01/10/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
Les Supetietes 02/10/2016 18:00h         5,00      7,00         5,50      
Wasted 08/10/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
Antaviana 09/10/2016 18:00h         3,00      5,00         4,00      
Tokaji Quartet 21/10/2016 21:00h         8,00    10,00         9,00      
Dàmaris Gelabert 23/10/2016 12:00h       10,00    12,00       11,00      
Dàmaris Gelabert 23/10/2016 17:00h       10,00    12,00       11,00      
El Sommelier 12/11/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
La visita d'un inspector 19/11/2016 21:00h         3,00      5,00         4,00      
Cotó. Txo Titelles 20/11/2016 12:00h         5,00      7,00         5,50      
Tinc 50 anys i sóc dona 26/11/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      
Cual es mi nombre? 27/11/2016 17:00h         5,00      7,00         5,50      
Et planto 03/12/2016 21:00h       10,00    12,00       11,00      

Concert de Nadal 18/12/2016 18:00h       7,00        
Els Pastorets 1 i 8/01/17 18:00h         4,00      4,00        
Els Pastorets 1 i 8/01/17 18:00h         6,00      6,00        

 
Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Tercer. Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 

 
 
14. Aprovació del padró d’usuaris de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, primer 
trimestre curs 2016-2017. 
 

D’acord amb les inscripcions a l’Escola de Dansa pel 1r trimestre curs 2016-17 d’octubre a 
desembre i atès que és procedent aprovar el padró fiscal de la taxa per la prestació del 
servei d’Escola de Dansa, d’acord amb l’annex de subjectes Passius i quotes tributàries que 
consta a l’expedient, tramès per serveis econòmics de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals 
 



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’exposa’t, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de la taxa per la prestació del servei d’Escola de 
Dansa pel 1r trimestre curs 2016-2017 d’octubre a desembre, d’acord amb la documentació 
que obra a l’expedient i pels imports que tot seguit es detallen: 
 

345   Rebuts per import de: 37.212,05 € 
7   Liquidacions per import de: 729,00 €      

Total 1r trimestre curs16-17 oct-des 37.941,05 €  
 
Segon.- Sotmetre a un període d’informació pública d’un mes a partir de la publicació de 
l’edicte en el BOP de Girona i en el taulell d’edictes de la Corporació, perquè qualsevol 
interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si escau, les reclamacions que es 
considerin oportunes. Si durant aquest període de temps no han estat presentades 
reclamacions, el padró s’entendrà definitivament aprovat. 

 
 
15. Concessió subvenció a famílies per a la realització del casal d’estiu. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària del dia 9 de febrer de 2016 es van aprovar les bases  que regeixen 
l’atorgament d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida amb 
fills que participen en els casals d’estiu que s’organitzen l’any 2016.  (BOP núm. 57, de 23 
de març de 2016). 
 
2.  En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Celrà, de data 18 de 
juliol de 2016, es va acordar concedir una subvenció per import total de 3.990 euros a favor 
de les entitats organitzadores dels Casals d’estiu 2016 amb la finalitat de reduir el cost de la 
inscripció dels infants beneficiaris de beca.  
 
3. En data 10 d’agost de 2016, la treballadora social del SBAS ha emès un informe segons el 
qual es considera necessari concedir una ajuda econòmica, per import de 91,50 euros, a 
favor de la Sra. (...), per tal de minorar el cost dels casals d’estiu de 2016, als que va 
inscriure, fora de termini, a 3 dels seus fills, de la següent manera: 
 

- 31,50 euros per a la realització del casal del Club Rítmica Celrà de l’infant (...). 
- 60 euros per a la realització del casal de futbol de la UCE Celrà pels infants (...). 

 
4. En data 4 d’octubre de 2016, l’educadora social del SBAS de Celrà ha emès un informe 
segons el qual es considera necessari concedir una ajuda econòmica, per import de 100 
euros, a favor del Sr. (...), per tal de minorar el cost del casal d’estiu organitzat pel club de 
futbol UCE Celrà durant el juliol de 2016, al qual va inscriure el seu fill, (...), fora de termini. 
 
5. En data 4 d’octubre de 2016, l’educadora social del SBAS de Celrà ha emès un informe 
segons el qual es considera necessari concedir una ajuda econòmica, per import de 130 
euros, a favor de la Sra. (...), per tal de minorar el cost del casal d’estiu organitzat per 
l’Associació Juvenil Esplai Celrà al qual va assistir el seu fill,  durant el juliol del 2016. 
 
6. En data 13 d’octubre de 2016, ha emès un informe la tècnica d’educació segons el qual 
els fills de les famílies que les tècniques del SBAS proposen concedir ajudes econòmiques, 



han realitzat els respectius casals d’estiu durant el juliol de 2016, i no han sigut beneficiaris 
de la convocatòria municipal a la qual es fa esment en el segon punt d’aquest acord. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases que regeixen aquests ajuts; 
 
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 subvenció pels imports 
que tot seguit s’indiquen a favor de les entitats organitzadores de casals d’estiu durant el 
juliol de 2016, amb la finalitat de reduir el cost de la realització de les activitats per part dels 
infants beneficiaris dels ajuts, tal com es detalla a continuació: 
 

• CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb  CIF (...) i adreça al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 
31,5 euros a de per minorar el cost del casal del juliol 2016 de l’infant (...). 

• UCE CELRÀ amb CIF (...) i domicili al carrer Pins d’en Ros s/n de Celrà: 160 euros a 
destinar als següents infants beneficiaris, de la manera que s’indica: 

o 60 euros a favor dels infants (...). 
o 100 euros a favor de l’infant (...). 

• ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (...) i domicili a la carretera de Juià, 
88 de Celrà: 130 euros a destinar a l’infant (...). 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76.3260.48005 
“Beques casals estiu i activitats extraescolars” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a 
l’ any 2016. 

 
Tercer. Les entitats beneficiàries organitzadores de casals d’estiu hauran de presentar la 
documentació justificativa en el registre d’entrada municipal de l’Ajuntament de Celrà, que 
és la següent: 

• 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. 

• Una relació de l’alumnat als quals se’ls ha aplicat la minoració del cost de les 
activitats realitzades, amb el detall de  l’import subvencionat i l’import final que ha 
assumit la família de l’alumne/a, degudament certificada pel secretari/a de l’ens. 

• Certificat del secretari/a del centre en el que s’indiqui si s’ha obtingut altres 
subvencions per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades.  

 
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. 
 
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 aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
16. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
17. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau 
 
18. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:50 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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