
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 1/2019 
Caràcter: ordinària  
Convocatòria: primera 
Dia: 15 de gener de 2019 
Horari: de 19:30 hores a 20:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 15 de gener de 2019, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, 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 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, regidores 
delegades 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 
18 de desembre de 2018. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 18 de 
desembre de 2018, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
En matèria d’urbanisme. 
 
2. Llicència d’obres per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats 
(expedient X694/18). 

 
ANTECEDENTS DE FET 



 

  
 

 

 
1. En data 20 de juliol de 2018, registre d’entrada municipal 3.866, la Sra. (…), sol·licita 

llicència urbanística per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats al carrer 
Cabanya núm. 2 de Celrà. 

2. En data 9 d’octubre de 2018, registre de sortida municipal núm. 2.306, es requereix a la 
Sra. (…) documentació complementària. 

3. En data 20 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal núm. 6.297, la Sra. (…)  
presenta la documentació requerida. 

4. En data 20 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal núm. 6.299, el Departament 
de Polítiques Digitals i Administració Pública comuniquen que s’ha presentat el projecte 
tècnic d’infraestructura comuna de telecomunicacions. 

5. En data 14 de gener de 2018, emet informe favorable l’arquitecta i la Secretària de la 
corporació. 

 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 41, 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 39 a 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística.  
3. 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. 
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
5. 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. 
6. 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.  

 
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la CONSTRUCCIÓ 
DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS al carrer Cabanya núm. 2 de Celrà i OBRES 
D’URBANITZACIÓ PERQUÈ ASSOLEIXI LA CONDICIÓ DE SOLAR (referència cadastral núm. xxx i 
xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.  
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys el 
termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé 
sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d'una 
manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
- Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
- Projecte executiu. 

 
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 Particulars: 

- Caldrà complir amb els articles 39, 40 i 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en referència a les 
obres d’urbanització i a la cessió del terreny afectada. 

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

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

- L’incompliment dels terminis d’execució de les obres d’urbanització pendents faculta 
l’administració actuant per executar la garantia esmentada. 

- La primera utilització i ocupació de les edificacions autoritzades de conformitat amb 
l’article 39 resten condicionades a l’acabament de les obres d’urbanització pendents 
d’execució i de la seva recepció per part de l’administració actuant. Aquesta condició ha 
de constar en les escriptures públiques de declaració d’obra nova en construcció 
autoritzades. També ha de constar en la inscripció corresponent del Registre de la 
Propietat d’acord amb la normativa aplicable. 

- La promotora ha d’assegurar l’acabament simultani de les obres d’urbanització pendents 
d’execució, necessàries perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, mitjançant la 
constitució d’una garantia de 7.053,40 € a disposició de l’administració actuant per 
alguna de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de contractes del 
sector públic. 

- S’ha de fer constar en el Registre de la Propietat que si es transmeten finques en curs 
d’edificació, les persones compradores han d’assumir el compliment d’aquestes 
condicions; igualment, en les escriptures d’obra nova en construcció, els propietaris han 
d’explicitar l’assumpció de les dites condicions o bé acreditar que les han complertes en 
declarar l’obra conclosa. En tots dos casos, s’ha d’incorporar a les escriptures 
corresponents el testimoniatge de les llicències d’obres i, si s’escau, de la parcel·lació 
urbanística, o bé el pronunciament municipal que la declari innecessària. 
 

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

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

existent de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

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

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

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

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

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

- 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.  
- El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 



 

  
 

 

Urbana de Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà. 
- Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
- Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
- Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en 

els espais públics.  
- Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. 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.  
- Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència 

de 1ª ocupació i alta cadastral.  
- L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 

obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la 
prestació de qualsevol altre servei municipal.  

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

Base liquidable declarada: 265.535,29 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     8.629,90 €  

Bonificació 5% (Art. 4.3) -  431,50 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    8.520,40 Euros 

 

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

 
 
3. Llicència urbanística per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat 
(expedient X1029/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal 6275, la Sra. (…),  

sol·licita llicència urbanística per a la rehabilitació unifamiliar aïllat al paratge Serra dels 
Àngels de Celrà. 

2. En data 21 de desembre de 2018, emet informe favorable l’arquitecta municipal,  també 
consta en l’expedient l’informe emès per la Secretària de la corporació. 

 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme. 
2. Articles 48.3, 57 i 59.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 

reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.  
3. 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. 
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
5. 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. 
6. 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.  

 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la 
REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT al paratge Serra dels Àngels de Celrà 
(referència cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.  
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les 
obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036).  
Projecte Executiu.  
Assumeix de direcció d’execució de les obres (arquitecte tècnic). 
Designació del coordinador de seguretat i salut. 
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
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 Particulars: 
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que 
afectin a espais públics.  
 
Condicions Generals: 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  



 

  
 

 

Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 
números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  
La llicència no inclou la construcció de les tanques.  
La llicència no inclou la construcció de piscina.  
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.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Celrà i del Pla Especial de Delimitació Definitiva i de Protecció del medi natural i del 
paisatge de les Gavarres. 
Els acabats i colors exteriors han d’ajustar-se a les textures i tonalitats pròpies i tradicionals 
de la zona. 
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de 
1ª ocupació i alta cadastral.  
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació 
de qualsevol altre servei municipal.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
 

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

Base liquidable declarada:     222.951,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:          7.245,91 €  

Bonificació 10 % (Art. 4.3) - 724,59 € 

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 
11) 

310,00 € 

TOTAL:    6.843,32 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. Llicència d’enderroc d’una edificació en estat ruïnós (expedient X1121/18). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

1. En data 14 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal 6.787, el Sr. (…), sol·licita 
llicència urbanística per a l’enderroc de l’habitatge situat al carrer Cabanya núm. 32 de 
Celrà. 

2. En data 21 de desembre de 2018, l’arquitecta municipal ha emès informe favorable. 
3. En data 28 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal núm. 143_2018, es presenta 

certificat final de les obres. 
 
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. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. 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. 
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.  

 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir al Sr. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la legalització de 
l’enderroc d’habitatge en ruïnes al carrer Cabanya núm. 32 de Celrà (referència cadastral núm. 
xxx), 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 Particulars: 

- Retirada dels elements que hi pugui haver mig despresos o sense inestabilitat. 
- Estintolaments i apuntalaments necessaris. 
- Desconnexió de les instal·lacions existents i desmuntatge d’aquestes i dels aparells que 

hi pugui haver, com lluminàries i tots tipus d’instal·lacions o equipaments, que puguin 
interferir. 

- Instal·lació de mitjans de protecció col·lectiva. 
- Retirada d’aquells elements o material que siguin aprofitables i es puguin recuperar 

fàcilment. 
- Repassada de les parets mitgeres que quedin al descobert, per garantir la seguretat i 

salubritat de les finques veïnes. 
- Tancament del solar amb tanca opaca i amb una porta d’accés de xapa metàl·lica. 
- Restitució dels serveis i elements malmesos durant els treballs. 
- Neteja del solar i l’entorn afectat pels treballs. 
- Caldrà concloure els treballs definitius de la línea eléctrica alliberant el vial del pal 

provisional col·locat per a l’execució dels treballs. 
Es realitzaran aquelles feines de reparació, consolidació i repàs que s’estimin convenients a 
l’objecte de garantir la salubritat i la seguretat de les persones i dels bens mobles i immobles. 
 
Condicions Generals: 



 

  
 

 

Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense prèvia 
autorització.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
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.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà. 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
 

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

Base liquidable declarada: 10.000,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        325,00 €  

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

 
TOTAL:    405,00 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 i patrimoni. 
 
5. Ratificació del Decret d’Alcaldia 14/2019, de 10 de gener, mitjançant el qual 
es deixa sense efecte l’acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local del dia 
18 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació del 
contracte administratiu del servei d’acompanyament, orientació i suport per a 
joves desocupats de Celrà projecte Ketzal (expedient X1123/2018). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 14/2019, de data 10 de gener de 2019, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

En sessió del dia 18 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va adoptar 
l’acord següent: 
 

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
del contracte administratiu del servei d’acompanyament, orientació i suport 
per a joves desocupats de Celrà – projecte Ketzal-, amb un pressupost base 
de licitació de 103.492,66 Euros, IVA inclòs (85.531,12 Euros, IVA exclòs) i 
amb una durada de dos anys. 
 



 

  
 

 

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació 
mitjançant procediment obert d’aquest contracte de serveis. 
 
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte 
per procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que 
en un termini de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin 
pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació 
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per 
l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els 
articles 145, 146 i 158 i concordants de la LCSP. 
 
Cinquè. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 
2021, per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les despeses 
derivades del contracte per l'import de 103.492,66 Euros, IVA inclòs, 
equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació  pressupostària 
número 50.3240.22799 formació de joves a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2019 i les que correspongui de l’any 2020 i 2021. 

 
Es va fer pública la licitació del contracte de serveis en el perfil del contractant el dia 
4 de gener de 2019, essent la data límit de presentació d’ofertes fins el dia 21  de 
gener de 2019. 
 
En data 9 de gener de 2018 la tècnica de joventut ha emès l’informe següent: 

 
En data 18 de desembre de 2018 l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà 
va elaborar una memòria justificativa del contracte d’acompanyament juvenil 
on es descrivia l’objecte del contracte i les despeses que comportaven.  
 
En aquesta memòria, es van obviar despeses de coordinació tècnica per a 
l’execució del contracte. Aquestes despeses es consideren imprescindibles pel 
correcte desenvolupament del projecte, ja que seran les que permetran 
coordinar els objectius plantejats al llarg del projecte amb la persona que el 
desenvolupa.  
 
Les despeses de coordinació tècnica corresponen a tasques de suport i 
coordinació de la persona professional que desenvoluparà el servei 
d’acompanyament juvenil. Les tasques de coordinació, corresponen a feines 
d’assessorament i orientació pel desenvolupament del projecte, exercir la 
direcció socioeducativa del projecte, coordinar les accions i l’avaluació del 
projecte, promoure espais d’intercanvi d’idees, dirigir l’organització tècnica i 
promoure espais de formació professional, entre d’altres.  
 
Pels motius exposats, s’informa de la necessitat d’elaborar una nova licitació 
en la qual es tingui en compte la despesa de coordinació tècnica del projecte. 

 
Davant de la omissió d’aquesta figura de coordinador que no consta en el plec de 
prescripcions tècniques particulars i, per tant, no s’han previst ni valorat els seus 
costos laborals sense que s’hagi inclòs, com a conseqüència, aquest cost en el valor 
estimat del contracte, es proposa deixar sense efecte aquesta licitació. 
 
A aquest efecte, 

RESOLC 
 

Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local del 
dia 18 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació, 



 

  
 

 

mitjançant procediment obert, del contracte administratiu del servei 
d’acompanyament, orientació i suport per a joves desocupats de Celrà – projecte 
Ketzal-, a l’aprovació dels  Plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que havien de regir la contractació i que 
disposava l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedís a la publicació del pertinent 
anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 
15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimessin pertinents. 
 
Segon. Iniciar novament un expedient administratiu per dur a terme aquesta licitació 
que prevegi en els plecs de prescripcions tècniques particulars la figura d’un 
coordinador que realitzi tasques de suport i coordinació de la persona professional 
que desenvoluparà el servei d’acompanyament juvenil i, com a conseqüència, es 
valorin els seus costos laborals i s’incloguin en el valor estimat del contracte. 
 
Tercer. Fer públic aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 

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

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 14/2019, de data 10 de gener de 2019, transcrit 
en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei 
d’acompanyament i suport juvenil desocupat de Celrà, i obrir la convocatòria per 
a contractar mitjançant procediment obert (exped. X29/2019). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti novament el 
contracte administratiu de serveis d’acompanyament, orientació i suport per a joves 
desocupats de Celrà –projecte Ketzal-, en virtut del Decret d’Alcaldia 16/2019, de 10 de 
gener de 2019. 
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de les 
administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  que 
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació per l’aplicació de 
més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146 i 158 i 
concordants de la LCSP. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  



 

  
 

 

 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte 
administratiu del servei d’acompanyament, orientació i suport per a joves desocupats de 
Celrà – projecte Quetzal-, amb un pressupost base de licitació de 113.660,43 Euros, IVA 
inclòs (93.934,24 Euros, IVA exclòs) i amb una durada de dos anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci en 
el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini de 15 dies naturals 
es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Tramitar aquesta contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, de 
forma ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 i 158 i concordants de la 
LCSP. 
 
Cinquè. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 a 2021, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
113.660,43 Euros, IVA inclòs, equivalent a dues anualitats, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària número 50.3240.22799 formació de joves a càrrec del pressupost de 
l’exercici 2019 i les que correspongui de l’any 2020 i 2021. 
 

 
7. Adjudicació d’un contracte menor de serveis de treballs de poda (expedient 
X4/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea de serveis municipals ha emès informe justificant el servei a contractar 
i que són treballs de poda d’arbrat a diferents zones del municipi. 
 
2. Es va convidar a (…) perquè presentés la seva oferta econòmica, sent la que ha  presentat 
la següent: 7.582,00 euros (IVA exclòs) 
 
3. En data 4 de gener de 2019 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a (…) i motivant la necessitat del contracte on es justifica que no 
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i 
que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o 



 

  
 

 

conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 

 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, defineix 
els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de 
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de 
serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb les obres, els serveis i 
els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació de l’expedient exigeix 
l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es 
requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix de la factura corresponent, 
que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de (…), amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació (…), el 
contracte menor de serveis per a realitzar treballs de poda al municipi, per un import de 
7.582,00 euros, IVA exclòs (9.174,22 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1700.21000 “Treballs de desbrossament d’espais verds, vials i rieres”, del pressupost de 
la corporació de 2019, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció 
municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis públics , que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta resolució 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 



 

  
 

 

8. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per l’adquisició de 
quatre fanals (expedient X 1106/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 2 de gener de 2019 el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar i que és l’adquisició i instal·lació de 4 fanals malmesos per 
accidents de trànsit. 
 
2. Es van convidar a l’empresa ETRABONAL, SA  perquè presentessin la seva oferta 
econòmica, sent la que han presentat la següent: 
 

SITUACIÓ FANAL IMPORT (IVA exclòs) IMPORT (IVA inclòs) 

Ctra.Palamós, 177 2.470,92 € 2.989,81 € 

Ctra.Palamós, 121 1.997,35 € 2.416,79 € 

C/ Marina Mitjà i Sagué, 7 1.590,47 € 1.924,46 € 

C/ Pirineus (entre Aumet i Espinau) 639,94 € 774,33 

TOTAL 6.698,68 € 8.105,40 € 

 
3. En data 4 de gener de 2019 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa ETRABONAL. SA i motivant la necessitat del contracte 
on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, defineix 
els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de 
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de 
serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb les obres, els serveis i 
els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació de l’expedient exigeix 
l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es 
requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix de la factura corresponent, 
que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. 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: 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa ETRABONAL, SA, amb NIF (…) i domicili a efectes de 
notificació C/ Mercuri, 30-32 -08940 Cornellà de Llobregat-, el contracte menor de 



 

  
 

 

subministrament  per a l’adquisició i instal·lació de 4 fanals a la via pública, per un import de 
6.698,68 euros, IVA exclòs (8.105,40 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1650.21000 “Conservació enllumenat públic”, del pressupost de la corporació de 2019, i 
de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis públics, que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta resolució 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
9. Resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del Projecte 
d’obra ordinària titulat construcció d’una rotonda a la cruïlla del Carrer Germans 
Sàbat i la carretera de Juià. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 6 de novembre de 2018, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat construcció d’una rotonda a 
la cruïlla del Carrer Germans Sàbat i la carretera de Juià, redactat per l’enginyer Joan 
Macarro Ortega, de l’empresa ABM i amb un pressupost d’execució per contracte de 
82.882,57 Euros, IVA exclòs  (100.287,91 Euros, IVA inclòs). 
  
2.- Es va sotmetre a informació pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona número 
218 de 14 de novembre de 2018, al DOGC núm. 7749 de 16 de novembre de 2018, al tauler 
d’anuncis de la corporació i a l’e-tauler, podent presentar al.legacions durant el termini de 
30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última d’aquestes publicacions. Termini que 
va finalitzar el dia 3 de gener de 2019. 
 
3.- Durant el període d’informació pública va presentar al.legacions el Sr. (…) (20 de 
desembre de 2018, registre d’entrada municipal número 6940) i el Sr. (…) (28 de desembre 
de 2018, registre d’entrada municipal número 7038). 
  
4.- Ha emès informe el redactor del projecte, el qual serveix de motivació al present acord. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Per estudiar les al.legacions presentades sobre el projecte d’obra, es proposa la 
desestimació de les al.legacions en base a l’informe emès pel redactor del projecte, el qual 
es transcriu a continuació: 
 

(...) 



 

  
 

 

RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 
 
A continuació es detalla el contingut de les al·legacions rebudes i es dóna resposta a 
cadascun dels seus punts. 
 
Al·legació núm. 1. Gerard Fernàndez Tatjé 
 
[...] 1.a) Cal considerar l’existència de la riera de Cal Gras i redimensionar el tub 
d’aigües pluvials a les necessitats de la riera així com la seva continuïtat fins al 
carrer Baixada de la Doma [...] En tot cas, adequar o contemplar en el projecte 
l’existència d’aquesta  riera. 
 
1.b) Crec que seria important l’existència d’un registre prou dimensionat dins el 
projecte per la neteja i cura d’aquesta riera, ja que presenta dos girs de 90º alhora 
que vehicula molta brossa i restes vegetals en els episodis d’aiguats, cada vegada 
més freqüents. 
 
1.c) L’existència de la riera pot significar la competència de l’ACA en el projecte, cosa 
que en principi obvia manifestament. [...] 
 

El projecte de la rotonda grafia en el seu plànol núm. 10A els serveis 
existents a la zona de projecte, facilitats per l’Ajuntament de Celrà, i on 
figura la xarxa de recollida d’aigües pluvials, que es correspon amb a la 
xarxa mencionada en l’al·legació, que va entubada i que desemboca al carrer 
Germans Sàbat mitjançant un calaix de grans dimensions. 
 
El projecte de la rotonda preveu realitzar actuacions majoritàriament 
superficials, que no afectaran la canalització ni els col·lectors existents. Al 
mateix temps, en diverses ocasions s’ha verificat que el tram ja canalitzat, té 
suficient capacitat per l’escorrentiu que recull. 
 
La canalització del torrent al carrer Germans Sàbat és objecte d’un projecte 
independent el qual s’ha tramitat a l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest 
projecte, ja inclou els corresponents registres per facilitar les tasques de 
neteja. 

 
2. La manca de visibilitat a l’indret per als automobilistes, degut a l’angle de la 
carretera i l’existència d’una construcció propera, significa un greu perill, un dels 
motius de la construcció de la rotonda. La supressió de la zona enjardinada 
permetria desplaçar la rotonda central al SW millorant la visibilitat. [...] Per tant, 
demano la supressió d’aquesta illa enjardinada tot i que no es desplaci la rotonda 
interior. 
 

L’encaix en planta és l’òptim considerant els condicionants del planejament 
vigent i les preexistències, per tant, no és possible desplaçar la rotonda al 
sud-oest, sense empitjorar les condicions de gir d’alguna de les seves 
entrades i sortides. 
 
Per altra banda, la zona enjardinada s’ha projectat per aprofitar tot el sòl 
públic definit al planejament vigent; els terrenys ja han estat cedits a 
l’Ajuntament. Aquesta disposició no minva la visibilitat de la cruïlla atès que 
la vegetació proposada és baixa. 

 
3. [...] Demano la construcció d’una illeta central més impactant des del punt de 
vista visual així com augmentar la seva alçada per evitar la circulació de vehicles pel 
seu damunt. 
 

La illeta central s’ha dissenyat d’acord amb l’Ordre Circular 32/2012 Guia de 
Nusos Viaris, en la que s’estableix que la illeta central ha de ser de 1 a 4 



 

  
 

 

metres (el major possible) i es recomana dotar-la de bombeig fins a una 
alçada màxima de 15 cm en el seu centre. 
 
Al tractar-se d’una mini-rotonda (diàmetre exterior inferior a 28 metres), 
s’ha de permetre el gir dels vehicles pesants, reduint les dimensions de 
l’illeta central, i permetent que sigui trepitjable puntualment. 
 
Per tant, es desestima la construcció d’una illeta de major alçada. 
 

4. A ser possible, proposo desplaçar el registre de la xarxa de pluvials situada a la 
calçada de la rotonda, i ubicar-la dins de la illeta central per evitar sorolls al pas dels 
vehicles i facilitar el seu registre als operaris oportuns. 

 
El pou s’ha previst al punt on figura al projecte, per tal de connectar 
correctament amb la xarxa existent i alhora perquè serveixi de registre del 
col·lector existent. 
 

5. A l’estudi de riscos no figura la possibilitat d’enfonsament de la zona de treball 
donada la circulació d’una riera per al subsòl ocupat. 

 
Els riscos s’avaluaran en el Pla de Seguretat que ha de redactar el 
contractista adjudicatari, i aprovar el Coordinador de Seguretat de Salut, 
abans de l’inici de les obres. 

 
Al·legació núm. 2. Joan Planas Bartolí 
 
Primera – No s’interpreta correctament el planejament vigent 
[...] Considero que essent els dos carrers, c/ Germans Sàbat i Carretera de Juià, de 
16 metres (dos voreres amb carril bici incorporat de 4 metres i calçada de 8 metres) 
és lògica respectar-ho en les quatre cantonades. 
 
[...] des del centre de la illa central fins el final públic, amb 16 metres n’hi hauria 
prou, comptant una amplada de 4 metres per a carril bici més vianants. 
El projecte que s’exposa al públic no satisfà el veritable objectiu d’una mini-rotonda 
completa, en aquests cas, no permet que els quatre accessos tinguin carrils 
d’entrada i sortida. 
 

La mini-rotonda s’ha dissenyat d’acord amb l’Ordre Circular 32/2012 Guia de 
Nusos Viaris del Ministeri de Foment, en la que s’estableix que la illeta 
central ha de ser de 1 a 4 metres de diàmetre (el major possible). Aquestes 
dimensions són independents del radi exterior de la mini-rotonda, i per tant, 
l’amplada de la calçada anular serà la restant fins al límit de la rotonda. 
 
La opció de construir una mini-rotonda enlloc d’una rotonda, ve condicionada 
per la manca d’espai disponible, per tal qual cosa no és possible encaixar una 
rotonda amb un diàmetre exterior major a 28 metres. És per aquest motiu, 
que s’opta per una solució de mini-rotonda. No obstant, aquesta solució es 
projecta ocupant el major espai possible, respectant el planejament vigent, 
per tal de facilitar al màxim els moviments i les trajectòries dels vehicles. 
Qualsevol reducció de les dimensions projectades, implica un empitjorament 
de les condicions de circulació de la mini-rotonda. És per aquest motiu, que 
es desestima reduir el diàmetre exterior de la rotonda. 
L’accés nord del carrer Germans Sàbat es completarà amb l’execució del 
primer tram de la canalització del torrent, que es durà a terme mitjançant un 
projecte independent. 
 

Segona – In-necessitat d’ocupar terreny inútil a cantonada Sud-Oest. 
Aquesta cantonada exterior crec que és suficient fer-la circular mentre permeti una 
vorera (carril bici + vianants) de 4 metres, a l’igual que les altres tres. No té cap 



 

  
 

 

justificació fer-la diferent. És un espai sense sentit i inservible. Car d’implantar, petit, 
que a més obliga a desplaçar l’armari d’electrificació que hi ha previst per a 
l’edificació futura. 
 

El disseny de la cantonada Sud-Oest s’ha plantejat tenint en compte el 
planejament vigent, i tenint en compte que aquests terrenys ja han estat 
cedits a l’Ajuntament. L’armari d’electrificació s’ha de desplaçar en qualsevol 
cas, encara que es mantingui una amplada estricta de 4 metres per la vorera 
i el carril bici. 

 
Tercera- No hi ha cap motiu justificable per haver de construir la mini-rotonda per 
fases. 
 
[...] El desguàs de pluvials del torrent Germans Sàbat, al nord de la mini-rotonda, es 
pot executar i deixar embocat per a la seva continuació, un altre dia, doncs seva 
secció està fixada aigües avall. Crec que amb uns 20 metres de carrer Germans 
Sàbat serien suficients per a poder fer tota la mini-rotonda completa. 

 
El projecte presentat responia a la necessitat de resoldre la rotonda a la 
cruïlla de forma immediata, i sense anar lligat el seu desenvolupament a les 
obres de canalització del torrent Germans Sàbat, les quals es defineixen en 
un projecte independent. És per aquest motiu, que la connexió nord de la 
rotonda no és complerta. 
No obstant, aquesta connexió es completarà amb l’execució de la primera 
fase de construcció de la canalització del torrent, que es desenvolupa 
mitjançant un projecte independent. 

 
CONCLUSIONS 
 
Ateses les consideracions efectuades, el tècnic sotasignat proposa desestimar totes 
les al·legacions presentades, i per tant no suposen cap modificació sobre el “Projecte 
simplificat per la construcció d’una rotonda a la cruïlla del carrer Germans Sàbat i la 
carretera de Juià a Celrà”. 

 
2.- El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’ acord amb el que disposa l’ 
article 37.1.c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’ obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
3.- L’ acord d’ aprovació definitiva del projecte s’ ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ ha d’ inserir al 
tauler d’ anuncis de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’ article 38.2 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
  
4.- Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. (…) i pel Sr. (…), en el sentit 
expressat en la part expositiva d’aquest acord, en virtut de les consideracions realitzades. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat el projecte 
d’obra ordinària municipal titulat construcció d’una rotonda a la cruïlla del Carrer Germans 
Sàbat i la carretera de Juià, redactat per ABM i amb un pressupost d’execució per contracte 
de 82.882,57 Euros, IVA exclòs (100.287,91 Euros, IVA inclòs). 
  



 

  
 

 

Tercer.- Publicar aquest acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la 
Corporació Local i en l’e-tauler. 
  
Quart.- Notificar aquest acord al Sr. (…) i al Sr. (…).  
 

 
En matèria d’hisenda 
 
10. Ratificació del decret d’alcaldia 984/2018 relatiu a la concessió de 
subvencions a favor d’entitats organitzadores de casals d'estiu 2018 i activitats 
de lleure durant el curs 2017-18. (Exp. X800/18) 
 

Per Decret d’Alcaldia número 984/2018, de data 20 de desembre de 2018, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària ordinària de data 19 de setembre de 2018 es van aprovar 
inicialment les bases reguladores per concedir subvencions a favor d’entitats 
organitzadores de casals d’estiu durant el mes de juliol de 2018 i activitats de lleure 
educatiu fora del marc i horari escolars, organitzades a Celrà durant el curs 2017-
2018 (aprovació que es va publicar al BOP núm. 187, de 27 de desembre de 2018, 
al DOGC núm. 7719, de 4 d’octubre de 2018, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis 
municipal. 
Al no presentar-se reclamacions durant el període d’exposició pública, l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. (aprovació definitiva publicada al BOP núm. 
216, de 12 de novembre de 2018). 
 
2. En data 27 de novembre de 2018, registre d’entrada municipal 6391, l’Unió 
Cultural Esportiva Celrà (UCE Celrà) ha formalitzat la sol·licitud de subvenció per 
l’activitat de Casal d’Estiu 18, però mancava presentar i esmenar alguna 
documentació requerida segons les bases reguladores. 
 
3. En data 3 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal 6517, 
l’Associació Juvenil Esplai Celrà (AJEC) ha formalitzat la sol·licitud de subvenció per 
l’activitat de lleure educatiu Esplai d’Hivern; i amb registre municipal 6518, ha 
formalitzat la sol·licitud de subvenció per l’activitat de Casal d’estiu 18. 
 
4. En data 4 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal 6537, el Club 
de Patinatge Celrà ha formalitzat la sol·licitud de subvenció per l’activitat de Casal 
d’Estiu. 
 
5. En data 4 de desembre de 2018, l’Ajuntament ha requerit formalment la 
documentació pendent d’aportar pel Club Patinatge Celrà, que ha estat presentada 
per l’entitat en data 13 de desembre de 2018, registre municipal d’entrada 6758. 
 
6. En data 5 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal 6582, el Club 
Rítmica Celrà ha formalitzat la sol·licitud de subvenció per l’activitat de Casal d’Estiu. 
I en data 7 de desembre de 2018, registre municipal d’entrada 6643, la mateixa 
entitat Club Rítmica Celrà aporta documentació requerida i esmenada respecte la 
primera instància.  
 
7. En data 7 de desembre de 2018, l’Ajuntament ha requerit formalment la 
documentació pendent d’aportar o esmenar a les entitats Associació Juvenil Esplai 
Celrà i  UCE Celrà, que ha aportada en els següents termes: 



 

  
 

 

 
L’AJEC ha presentat la documentació requerida en data 17 de desembre de 2018, 
registres d’entrada municipal 6831 i 6832. 
 
La UCE Celrà ha presentat la documentació requerida en data 19 de desembre de 
2018, registre d’entrada municipal 6920. 
 
8. En data 19 de desembre de 2018 la tècnica d’Educació ha emès una proposta 
de resolució de subvenció per a les entitats beneficiàries en funció dels criteris 
establerts en les bases reguladores, segons el qual, el repartiment de l’ajut ha de ser 
el següent: 
 
En el cas de l’activitat de Casals d’estiu organitzats el mes de juliol de 2018: 
 

• UCE Celrà: 395,68 euros 
• Club de Patinatge: 323,74 euros 
• AJEC (Esplai): 3.086,33 euros 
• Club de Rítmica: 194,24 euros 

 
En el cas de les activitats de lleure educatiu organitzades durant el curs 2017-2018: 
 
Assoc.  Juvenil Esplai Celrà: 2.000 euros   
 
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), aprovar per 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. 
 
Per tot l’exposat, 

HE RESOLT 
 
Primer. Concedir,  reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció a 
favor de les entitats organitzadores de casals d’estiu 2018 i activitats de lleure 
durant el curs 2017-2018, de la manera que tot seguit s’indica:  
 

- UCE CELRÀ amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…): 
395,68 euros. 
- CLUB PATINATGE CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions a (…): 323,74 euros. 
- ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a 
efectes de notificacions a (…): 5.086,33 euros (3.086,33 euros pel Casal d’Estiu i 
2.000 euros per l’activitat de lleure esplai d’hivern) 
- CLUB RÍTMICA CELRÀ, amb CIF (…) i adreça electrònica a efectes de 
notificacions a (…): 194,24 euros. 

  
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 76.3370.4800 
“Entitats educació en el lleure” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’ any 
2018. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la 
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats 
percebudes en el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es 
condiciona el seu atorgament. 



 

  
 

 

 
Quart. Ratificar la present resolució en la propera sessió de Junta de Govern que se 
celebri. 
 
Cinquè. Comunicar la present resolució als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

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

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 984/2018, de data 20 de desembre de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
11. Ratificació del decret d’alcaldia 991/2018 relatiu a la concessió d’una 
subvenció a favor de l’Associació de comerciants de Celrà per sufragar les 
despeses derivades de l’organització d’activitats de promoció del comerç. (Exp. 
X1146/18) 
 

Per Decret d’Alcaldia número 991/2018, de data 28 de desembre de 2018, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Associació de comerciants de Celrà és una entitat que organitza activitats 
diverses per a la dinamització del comerç de Celrà.   
 
2. En data 21 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal número 
E2018006981, l’Associació de Comerciants de Celrà presenta la documentació per a 
justificar les despeses ocasionades en la realització de diverses accions per a la 
dinamització comercial de l’any 2018, justificant una despesa superior a 5.500€ 
durant l’exercici 2018. 
 
3. En data 21 de desembre de 2018, el tècnic de promoció econòmica i 
desenvolupament local proposa la concessió d’una subvenció per import de 5.500 
euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà per a donar suport al Pla de 
dinamització de l’any 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
D’acord amb el què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei 38/2003. 
 
I vista  la competència de l’Alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.b) i s) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per la modernització de govern local; 
 
Per tot això, 



 

  
 

 

H E   R E S O L T  
 

Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
5.500 euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà, amb NIF (…), domicili a 
efectes de notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà per a donar suport al Pla de 
dinamització de l’any 2018. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 
91.4310.48900 “Associació de Comerciants de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament 
per a l'any 2018.  
 
Tercer.  La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar a l’Ajuntament de Celrà, en el termini màxim de 6 mesos a 
comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord, 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 una memòria de les 
activitats dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així com les 
factures justificatives de la despesa realitzada. 
 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així 
com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar 
els òrgans competents, aportant tota informació que li sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 

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

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

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

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de 
fer constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de 
quantia tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de les actuacions efectivament 
realitzades. 
 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, 
entre d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 
 

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 

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

  
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 l’Associació de Comerciants, així com a la 
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.  

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

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 991/2018, de data 28 de desembre de 2018, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
12. Atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació Sardanista de Celrà 
(expedient X9/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 15 de desembre de 2018, registre d’entrada municipal E2018006790, el Sr. (…), 
en representació de l’Agrupació Sardanista de Celrà amb CIF (…), va presentar la 
documentació justificativa de les despeses i ingressos de l’Aplec de la Sardana 2018 i va 
sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà una subvenció per a la realització de l’Aplec de la Sardana 
2019. 
 
2. És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així doncs 
concedir una subvenció a favor de l’Agrupació Sardanista de Celrà per import de 1.800,00€. 
 
3. Han emès informe la tècnica de cultura i la secretària de la corporació, els quals consten 
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 la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D  

 
Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.800,00€ 
a favor de l’entitat l’Agrupació Sardanista de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili a la Ctra. de 
Juià, 48 (17460) de Celrà, a fi de sufragar les despeses derivades l’Aplec de la Sardana 
2019. 
 
Segon.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions: 

1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i 
facilitar a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal 



 

  
 

 

efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una 
certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que 
s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures 
justificatives de la despesa realitzada. 

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com 
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant tota informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

3. Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb 
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i 
l’emblema de l’Ajuntament de Celrà.  

4. Comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer 
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat. 
L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre 
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social. 

6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  

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

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48002 
‘Associació Sardanista de Celrà. Aplec’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2019. 
 
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 a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
13. Subvenció projecte de cooperació a favor de SODEPAU (Solidaritat, 
Desenvolupament i Pau). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Síria és un país fortament castigat per una guerra que dura des de fa anys i que fins ara 
ha provocat la mort de centenars de milers de persones, milers de desapareguts, milions 
de desplaçats i refugiats arreu, milers de presos polítics i la destrucció de bona part del 
país. 
 

2. SODEPAU (Solidaritat, Desenvolupament i Pau)  és una entitat amb més de 20 anys 
d’experiència en la cooperació internacional al mediterrani, desenvolupant tasques de 
defensa dels drets humans al Magrib i Mashreq, treballant especialment amb familiar de 
persones desaparegudes. 
 
L’entitat vol desenvolupar una trobada amb associacions de familiars de persones preses 
o desaparegudes de Síria i Algèria i entitats i moviments socials a Catalunya que lluiten 
pels drets humans i la memòria històrica i tenen experiència en processos judicials de 
persones exiliades. 



 

  
 

 

 
L’objectiu de la trobada és que sigui un espai d’intercanvi i aprenentatge per tal de 
poder escoltar el testimoni de persones sorianes i algerianes exiliades que treballen per 
denunciar i reivindicar la seva situació i la de les persones desaparegudes els darrers 
anys; i persones que formen part d’associacions amb experiència en el suport a víctimes 
de la repressió en diversos indrets de la Mediterrània. 
 
Aquesta trobada es vol fer al municipi de Celrà els dies 5 i 6 d’abril de 2019, 
acompanyant-la d’una exposició fotogràfica o algun tipus d’esdeveniment artístic-
cultural, obert a tothom, que promogui el ressò i impacte mediàtic. 
 
A més a més, també es vol organitzar algun tipus d’acte públic i una acció col·lectiva de 
denúncia per fer visible la problemàtica i sensibilitzar la població. 
 

3. En data 20 de desembre de 2018, registre municipal d’entrada E2018006961, l’entitat 
Sodepau ha formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Celrà per import 
de 3.784 euros per tal de sufragar les despeses derivades  de la trobada, en concepte de 
viatge, allotjament i dietes de persones exiliades de Síria i Algèria convidades, i serveis 
tècnics necessaris per al desenvolupament de l’activitat. 
 

4. L’Ajuntament de Celrà té interès en contribuir a la causa de Sodepau amb una aportació 
econòmica per import de 3.784 euros. 
 

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), aprovar per Decret 
179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
  

Primer. Atorgar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament  d’una subvenció per import de 
3.784 euros a favor de SODEPAU (Solidaritat, Desenvolupament i Pau) amb NIF (…), domiciliada 
al C/ Arenys, 41 de Barcelona i adreça electrònica a efectes de notificacions a (…) amb la 
finalitat de contribuir a l’organització de la trobada al municipi de Celrà, els dies 5 i 6 d’abril de 
2019, entre persones i entitats que treballen per la visibilització i la sensibilització de la situació 
de les persones exiliades i desaparegudes al Mediterrani. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 65 9250 46600 “Fons de 
Solidaritat i Cooperació” del pressupost de l’Ajuntament pe l’any 2019. 
 
Tercer. Les presents subvencions queden subjectes a la següent condició: 
 

Única. Aquesta subvenció està condicionada a justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la 
subvenció atorgada i la seva destinació, i facilitar a la corporació la comprovació i la 
verificació del seu compliment. A tal efecte, caldrà que l’entitat beneficiaria justifiqui 
l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació d'una certificació del/la secretari/ària de l’ens, 
acreditativa que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'activitat subvencionada, 
indicant el detall de les despeses realitzades. A més també caldrà presentar una memòria de 
les activitats dutes a terme durant l’any objecte de 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 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. 

 
En matèria de personal 
 
14. Retribucions complementàries (expedient X6/19). 

 
1.- El Sr. (…) ha realitzat 7,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 101,25 
euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
2.- La Sra. (…) ha realitzat 2,5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 33,75 
euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
3.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del butlletí d’informació municipal La Celranenca 
del mes de gener per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar 
aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, segons queda acreditat en 
l’informe de la tècnica de cultura proposant el pagament de 250,00€ en concepte de 
complement de productivitat pel repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
4.- El Sr. (…), tècnic auxiliar de biblioteca de la corporació, organitza i  dinamitza el Club de 
Lectura de Celrà, tasca que realitza un cop finalitzada la seva jornada de treball. Aquesta 
activitat es realitza l’últim divendres de cada mes, excepte els mesos de juliol i agost. 
L’activitat inclou les hores destinades a la lectura i preparació del llibre, i les dues hores de la 
pròpia activitat, que se celebra l’últim divendres de cada mes de 21 a 23 hores. 
 
Les trobades del club de lectura previstes per a l’any 2019 són les següents: 25 de gener, 22 
de febrer, 22 de març, 26 d’abril, 31 de maig i 14 de juny, i quatre restants de setembre a 
desembre, encara per definir. 
5.- Per tal d'atendre les necessitats de control i supervisió del servei de recollida selectiva 
porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i caps de setmana 
de l'any 2019, cal destinar-hi personal de la brigada de serveis de l'Ajuntament de Celrà, 
concretament a càrrec dels Srs. (…),(…),(…),(…) i (…). 
Aquestes activitats es desenvoluparan fora del seu horari laboral, raó per la qual es 
computaran com a hores extraordinàries. 
 
El cap de l’àrea de serveis municipals ha emès informe relatiu a la previsió d'hores 
necessàries i cost econòmic per a realitzar les tasques de control i supervisió del servei de 
recollida selectiva porta a porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius 
i caps de setmana de l'any 2018, amb una despesa màxima per treballador de: 

(…):   1.216,00€ 
(…):   1.667,20€ 
(…):   1.497,60€ 
(…):   1.236,80€ 
(…):  1.526,40€ 
TOTAL:  7.144,00€ 

 
6.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment del calendari del servei de recollida Porta a Porta 
per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de 
repartiment, fora de la seva jornada de treball, segons queda acreditat en l’informe de la 
tècnica de medi ambient proposant el pagament de 250,00€ en concepte de complement de 
productivitat pel repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 



 

  
 

 

7.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 2 hores 
durant el mes de desembre de 2018 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament 
de 48,16 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 

 
8.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 2 hores i 
45 minuts durant el mes de desembre de 2018 per cobrir franges horàries nocturnes i/o 
festives, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 
pagament de 66,22 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny.  

 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent   
 

A C O R D 
 

Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
101,25 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2019. 

 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2019 de la Corporació. 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
33,75 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de gener de 2019.  

 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 11.9200.15100 gratificacions 
personal serveis generals" del pressupost 2019 de la Corporació.  

 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
500,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2019. 

 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2019 de la Corporació.  

 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 €, a raó de 150 €/sessió (des del mes e 
gener a desembre de 2019, ambdós inclosos) a favor del Sr. (…) en concepte de 
complement de productivitat per dur a terme la tasca de dinamitzador del club de lectura de 
Celrà. Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva 
realització de cada sessió.  

 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 30.3321.13001 'productivitat 
personal biblioteca' del pressupost 2018 de la Corporació. 

 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa de 7.144,00€, en concepte d’hores extraordinàries 
per dur a terme les tasques de control i supervisió del servei de recollida selectiva porta a 
porta de les escombraries del municipi de Celrà, en els dies festius i caps de setmana de 
l'any 2019, concretament pels imports màxims següents a favor dels treballadors que 
s’indica a continuació: 

(…):   1.216,00€ 
(…):   1.667,20€ 
(…):   1.497,60€ 
(…):   1.236,80€ 
(…):  1.526,40€ 



 

  
 

 

 
Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització 
de les tasques per part de cada treballador un cop finalitzat cada mes.  

 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 80.1500.15100 'Gratificacions 
personal serveis territorials' del pressupost 2018 de la Corporació. 

 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 48,16 
euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar en la 
nòmina del mes de gener de 2019.  

 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  

 
Setè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 66,22 
euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar en la 
nòmina del mes de gener de 2019.  

 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  

 
Vuitè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

15. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
16. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
17. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:30 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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