
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 21/2016 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Horari: de 9.00 hores a 10:15 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 9.00 hores del dia 7 de novembre 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 sisè punt de l’ordre del dia. 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del 
dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del 
dia 17 d’octubre de 2016 i de la sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 
2016.  
 
Es dóna per llegides les actes de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 17 
d’octubre de 2016 i de la sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2016, l'esborrany 
de les quals han estat trameses a tots els membres, i s’aproven per unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’un pou. 
   

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 15 d’abril de 2016, la Sra. (...) sol·licita a l’Agència Catalana de l’Aigua autorització 
per fer un pou a la parcel·la de la seva propietat situada a la zona del Padró de Celrà. 



2. En data 2 de maig de 2016, registre d’entrada 1.777, l’Agència Catalana de l’Aigua sol·licita 
informe a l’Ajuntament de Celrà referent a l’expedient de comunicació d’aprofitament 
d’aigües. 

3. 3. En data 31 de maig de 2016, registre de sortida 905, l’Ajuntament de Celrà envia informe 
a l’Agència Catalana de l’Aigua referent a l’expedient de comunicació d’aprofitament 
d’aigües. 

4. En data 14 de juny de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua notifica a la Sra. (...) que la 
ubicació del pou es troba fora de l’àmbit d’aplicació del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, de 
protecció d’aqüífers protegits i fora de zona de policia d’una llera pública, aquest no 
requereix autorització prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua, en tant que el cabal que es 
pretengui aprofitar no ultrapassi els 7.000 m3/any. 

5. En data 17 de juny de 2016, registre d’entrada 2.501, el Sr. (...), sol·licita autorització per a 
la realització del pou i adjunta la carta rebuda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

6.  En data 3 de novembre de 2016, l’arquitecta emet informe favorable.  

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 al Sr. (...) amb DNI núm. (...) llicència municipal per a la construcció d’un pou 
a en l’àmit del PEMU El Padró 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: 
 
Condicions generals: 

• El cabal que es pretengui aprofitar no ultrapassi els 7.000 m3/any. Posteriorment, si com 
a resultat de la prospecció es pretengués explotar un volum d’aigua superior als 7.000 
m3/any s’haurà de demanar la corresponent concessió administrativa a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Si el volum d’aigua no supera la quantitat esmentada, només caldrà 
comunicar a l’ACA les característiques del repetit aprofitament als efectes de la seva 
inscripció al registre d’aigües. 

• Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
• 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 o 



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

caldrà ser sol·licitada a part.    
 
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: 3.760,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 122,20 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:       214,20 Euros  

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les 
obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
3. Atorgament de llicència urbanística per a la construcció habitatge unifamiliar 
aïllat a la Travessera del padró, 32.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 30 d’agost de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 3.379, els Srs. (...) 

sol·licita llicència urbanística per: Construcció habitatge unifamiliar aïllat a la Travessera del 
Padró núm. 32 de Celrà. 

2. En data 19 de setembre de 2016, registre de sortida municipal núm. 1.439, es requereix als 
Srs. (...), documentació complementària. 

3. En data 14 d’octubre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 4.052, es presenta la 
documentació complementària requerida. 

4. En data 31 d’octubre de 2016, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
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 al Sr. (...) amb DNI núm. (...) i la Sra. (...) amb DNI núm. (...) llicència 
municipal per construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Travessera del Padró núm. 32 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, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia de 
1ª ocupació. 

Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 

La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i 
per a la prestació de qualsevol altre servei municipal.  

 
Condicions generals: 
 

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

sense prèvia autorització.  
• Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres. 
• Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. (detallar als 

plànols) 
• El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

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

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

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

• La llicència inclou la construcció de les tanques. 
• L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 

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

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

• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
• En cas d’instal·lar aparells d’aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització. 
• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana 

de Celrà”. 
• Es faran cates a mà per a la localització dels serveix existents. 
• Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals. 
• Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l’Ajuntament. El panot es 



col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
• Es deixarà la vorera pavimentada en tota l’amplada entre la meitat de les juntes de 

dilatació i amb el mateix tractament i acabat que l’existent. 
 
 
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: 271.883,92 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 8.836,23 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:        9.158,23 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 la reforma d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Major, 6.  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 1 de setembre de 2016, amb registre d'entrada municipal núm. 3.408, els Srs. (...) 

sol·liciten llicència urbanística per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al 
carrer Major núm. 6 de Celrà. 

2. En data 17 d’octubre de 2016, registre de sortida municipal núm. 1.610, es requereix als 
Srs. (...), documentació complementària. 

3. En data 31 d’octubre de 2016, registre d’entrada municipal núm. 4.372, es presenta la 
documentació complementària requerida. 

4. En data 3 de novembre de 2016, l’arquitecta emet informe favorable.  
 
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 al Sr. (...) amb DNI núm. (...) i la Sra. (...) amb DNI núm. (...) llicència 
municipal per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Major núm. 6 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 a l’acabar les obres: 
 

• Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 

• Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

• Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 
la fiança per a la gestió de residus. 

• La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable i per a la 
prestació de qualsevol altre servei municipal.  
 
Condicions generals: 
 

• Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
• Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
• No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 

sense prèvia autorització.  
• Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres. 
• Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de 

façanes de l'edifici.  
• El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

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

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

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

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

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

• No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
• En cas d’instal·lar aparells d’aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització. 
• Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana 

de Celrà i el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà”. 
• Es faran cates a mà per a la localització dels serveix existents. 
• Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals. 

 
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: 109.141,01 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import: 3.547,08 € 

Bonificació 35% (art. 4.2.f)) - 1.241,48 € 

Placa Informativa: 12,00 € 

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

TOTAL:       2.627,60 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. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
5. Contracte menor de subministrament per a l’adquisició de contenidors a mida 
per a la nova minideixalleria.   

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’ajuntament disposa d’un remolc que es vol fer servir com a minideixalleria per poder 
recollir diferents tipus de residus en diverses zones del municipi. Per aquest motiu, es 
necessiten uns contenidors fets a mida que es puguin posar a sobre el remolc, que siguin 
tancats, i que s’adaptin a les mides del remolc.   
 
2. S’han sol·licitat pressupost a les empreses/professionals següents:  

- J.A.S. 
- J.V.F. 
- Obres i ConstruccionsCelrà SL 

 
3. Només ha presentat pressupost per subministrar els contenidors fets a mida per la nova 
minideixalleria en J.V.F., per un import de 5.700,00 euros IVA exclòs (6.897,00 euros IVA 
inclòs).  
 
4. En data 28 d’octubre de 2016, emet informe la tècnica auxiliar de medi ambient de 
l’Ajuntament proposant l’adjudicació del contracte menor de subministrament a favor de 
J.V.F., per ésser l’únic pressupost presentat.  
 
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 i 290 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 del professional J.V.F., amb NIF (...) i domicili al carrer (...), 
17460 de Celrà, el contracte menor de subministrament d’uns contenidors fets a mida per a 
la nova minideixalleria, per l’import de 5.700,00 IVA exclòs (6.897,00€ IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
El termini de subministrament es fixa en un mes a partir de la data en què l’adjudicatari hagi 
rebut la notificació corresponent.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23. 
1621.22199 “Material de recollida selectiva”, 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 l’adjudicatari 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. 

  
En aquest moment la regidora Maria del Mar Camps Mora excusa la seva assistència i 
abandona la sala. 
 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 
6. Atorgament de subvenció a favor de l’Escola les Falgueres per al projecte 
‘Petits Oradors’. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Aquest curs escolar 2016-2017, l'escola Les Falgueres inicia el projecte “Petits Oradors” 
que consisteix en potenciar les exposicions orals en totes les àrees, davant de públic. 
 
L’espai en el que es desenvoluparan les exposicions orals dels alumnes serà l’àgora, que té 
les característiques per facilitar l’activitat. Però cal equipar-lo amb una pantalla on projectar 
els treballs escolars, un ordinador i micròfons. 
 
2. En data 27 d’octubre de 2016, registre municipal d’entrada 4352, l’escola Les Falgueres 
ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’adquirir una pantalla i els micròfons, i fer 
possible el projecte educatiu. 
 
3. En data 2 de novembre de 2016, el regidor d'educació ha emès una proposta de concessió 
d’una subvenció per import de 500 euros a favor de l’escola Les Falgueres per tal de sufragar 
la despesa derivada de la compra d’una pantalla i micròfons  per a l’àgora del centre on es 
desenvoluparà el projecte educatiu “Petits oradors”. 
 



4. Ha emès informe la secretaria de la Corporació, en data 3 de novembre de 2016, el qual 
consta en l’expedient administratiu; 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre.  
 
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. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import de 
500,00 euros a favor de l’escola Les Falgueres de Celrà, amb CIF (...), adreça Av. Països 
Catalans s/n, a fi de sufragar la compra d’una pantalla i micròfons  per a l’àgora del centre 
on es desenvoluparà el projecte educatiu “Petits oradors”. 
 
Segon. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

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

 
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 

qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

 
3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 

l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  

 
4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 

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

 
5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

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



Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76.3232.48002  
“Aportació escola Falgueres i AFA escola Falgueres” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2016. 

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

 
 
7. Atorgament d’una subvenció a favor de diverses famílies per al programa 
‘Nens en moviment’. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.  Un dels principals problemes relacionats amb l’obesitat infantil és la repercussió que té 
en la qualitat de vida del menor. L’excés de pes tendeix a perpetuar-se fins a la vida adulta i 
això comporta un factor de ris de malalties que hi estan associades. Per aquest motiu cal 
intervenir-hi de manera integral, incloent l’abordatge de la conducta i els hàbits dels infants, 
així com el del seu entorn familiar, que implica canvis nutricionals, emocionals o d’estil de 
vida. 
 
2. L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i l’Institut Català de la Salut (ICS) organitzen 
conjuntament el programa “Nens en Moviment” adreçat a infants d’edats compreses entre 
els 8 i els 11 anys amb sobrepès o obesitat i les seves famílies, que té per objectiu ajudar-
los a adquirir conceptes bàsics sobre alimentació saludable, a incrementar el temps  que 
dediquen a l’activitat física i a augmentar la seva autoestima. 
 
3. Enguany, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Celrà ha iniciat aquest programa amb 
infants i famílies residents a la seva àrea d’influència. El programa inclou un treball per part 
de professionals expressament formats per desenvolupar-lo, que es fa de manera grupal 
amb les famílies per una banda, i  els infants per l’altra. 
 
4. Des del CAP Celrà han demanat col·laboració als ajuntaments dels municipis on viuen 
aquestes famílies per tal d’impulsar l’activitat física dels infants participants al programa, 
amb l’aportació d’una subvenció destinada a sufragar la despesa derivada de la realització 
d’un esport durant el curs 2016-2017. 
 
5. En data 2 de novembre de 2016, la tècnica d’acció social ha emès un informe en el que es 
detallen quines són les famílies beneficiàries de Celrà, l’activitat que fa cadascun dels 3 
infants participants i el seu cost en cada cas. 
 
6. En data 3 de novembre de 2016, el regidor de serveis socials ha emès una proposta de 
concessió d’una subvenció per import de 457 euros a favor de les famílies de Celrà que 
participen en el Programa de “Nens en Moviment”, per tal de sufragar el 90% de la despesa 
derivada de la realització d’una activitat física per part dels seus fills i filles, durant el curs 
16-17. 
 
7. Ha emès informe la secretària de la corporació en data 3 de novembre de 2016, el qual 
consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 



Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 457 euros a favor de dues entitats 
esportives de Celrà que, 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: 

- AFA ESCOLA LES FALGUERES, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions C/ Països 
Catalans, s/n de Celrà: 255 euros a destinar a 2 infants. 

- CLUB TENNIS CELRÀ, amb CIF (...) i adreça a efectes de notificacions al C/Pins d’en Ros 
s/n de Celrà: 202 euros a destinar a 1 infant. 
 
Segon. Les entitats endossatàries han de destinar aquests ajuts a minorar el cost de la 
realització de les activitats esportives per part dels infants que es detallen a continuació i 
pels imports que s’estableixen: 
 
BEQUES NOMINALS: 
  
 
Nom Pare/Mare 

 
Nom de l’infant 

 
Entitat / Activitat 

Import 
ajut 

Miguel Angel Martínez Iker Martínez Duarte AFA FALGUERES   
Escola Esportiva 

135 € 

Immaculada Ferrer Mercader Mireia Grabulosa Ferrer AFA FALGUERES  
Escola Esportiva 

120 € 

Mercè Alonso Carreres Daniel Puig Alonso Club Tennis Celrà  
Classes Tenis 

202€ 

  

Tercer. Ordenar el pagament de la subvenció de la següent manera: 

o Un primer pagament, que es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 
80% de la subvenció concedida a cada entitat: 

o AFA FALGUERES: 204 euros 
o Club Tennis C elrà: 162 euros 

o Un segon pagament, corresponent al 20% restant, que es realitzarà una vegada 
s’hagi justificat correctament la subvenció. 

 
Quart. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 70.2311.48000 
“Ajudes a famílies” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 2016. 

 
Cinquè. Les entitats beneficiàries organitzadores de les activitats esportives hauran de 
presentar la documentació justificativa 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. 
 
Sisè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada 
i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no 
estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Setè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
8· Aprovació de diversos preus públics: activitat conjunta cultura i dansa. 
 

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 als espectacles i 
tallers programats dins el cicle ‘Desembrendansa’: 

 
   Preu Públic (IVA inclòs)/entrada 

Obra de teatre/tallers Dates Horari 
entrada 

anticipada 
entrada 
taquilla +Ateneu 

Alumnes 
EMDC 

Ji Gou: Preludi i Fuga en La 
menor 09/12/2016 21:00h 8,00€ 10,00€ 9,00€ 4,00 € 

Airenoar dansa 10/12/2016 21:00h 8,00€ 10,00€ 9,00€ 4,00 € 

La finestra 11/12/2016 18:00 h 5,00€ 7,00€ 6,00€ 4,00 € 

Workshop 1 Federica Porello 09 i 10/12/2016 12:00 h 30,00€   25,00 € 

Workshop 2 Olga Alvarez 10 i 10/12/2016 15:30 h 36,00€   30,00 € 

Workshop 3 Airenoar 10/12/2016 10:00 h 12,00€   10,00 € 

Workshop 3 + Airenoar dansa 10/12/2016 10:00 h 16,00€   10,00 € 

Pack espectacles 
9,10 i 

11/12/2016 10:00 h 16,00€   8,00 € 

Pack Desembrendansa 
9,10 i 

11/12/2016 10:00 h 85,00€   65,00 € 

       
De conformitat amb l’informe emès per l’àrea de Cultura de data 3 de novembre 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 3 de novembre 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 espectacles i tallers programats dins el 
cicle ‘Desembrendansa’: 
       

   Preu Públic (IVA inclòs)/entrada 

Obra de teatre/tallers Dates Horari 
entrada 

anticipada 

entra
da 
taqui
lla +Ateneu 

Alumnes 
EMDC 

Ji Gou: Preludi i Fuga en La 
menor 09/12/2016 21:00h 8,00€ 

10,00
€ 9,00€ 4,00 € 

Airenoar dansa 10/12/2016 21:00h 8,00€ 
10,00

€ 9,00€ 4,00 € 

La finestra 11/12/2016 18:00 h 5,00€ 7,00€ 6,00€ 4,00 € 

Workshop 1 Federica Porello 09 i 10/12/2016 12:00 h 30,00€   25,00 € 

Workshop 2 Olga Alvarez 10 i 10/12/2016 15:30 h 36,00€   30,00 € 

Workshop 3 Airenoar 10/12/2016 10:00 h 12,00€   10,00 € 

Workshop 3 + Airenoar dansa 10/12/2016 10:00 h 16,00€   10,00 € 

Pack espectacles 
9,10 i 

11/12/2016 10:00 h 16,00€   8,00 € 

Pack Desembrendansa 
9,10 i 

11/12/2016 10:00 h 85,00€   65,00 € 

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

 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
9. Retribucions complementàries. 
 

1. Les Sres. (...),(...) i (...) van efectuar el repartiment del butlletí del Porta a Porta del 
segon quadrimestre de l’any 2016 per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat 
voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de 
treball, realitzant un terç del municipi cadascuna, segons queda acreditat en la 
proposta de la tècnica auxiliar de medi ambient de l'Ajuntament de Celrà proposant el 
pagament de 83,34€ a cada treballadora en concepte de complement de productivitat 
per la tasca realitzada, el qual consta en l’expedient. 
 



2. El regidor de règim intern, (...) ha emès una proposta per al pagament de 885,15€ en 
concepte de complement de productivitat a favor de la Sra. (...), auxiliar administrativa de 
l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, per haver realitzat tasques fora del seu horari de 
treball i de les seves tasques habituals, com són l’adequació i preparació d’espais, 
coordinació amb els professionals de llum, so i música, recerca de recursos per 
l’ambientació, difusió i atrezzo etc., havent realitzat voluntàriament aquestes tasques, fora 
de la seva jornada de treball. 

 
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 
83,34 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre 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 
83,34 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2016. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 Gratificacions 
personal esports del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
83,34 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2016. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
885,15 euros, a favor de la Sra. (...) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre de 2016 i que correspon als conceptes 
indicats en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 77.3260.13101 ‘Productivitat 
personal laboral temporal escola de dansa’ del pressupost 2016 de la Corporació. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 

 
10. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau 
 
11. Comunicacions i informacions. 
 
L’Alcalde dóna compte dels assumptes inclosos en l’ordre de dia del Ple que se celebrarà el 
proper dimarts dia 8 de novembre de 2016. 
  
12. Precs i preguntes. 
 
No s’escau 
 
 



CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió quan són les 
10:15 hores. De tot el qual, jo, com a secretària, dono fe. 
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