
 

  
 

 

 
ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 10/2020  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 21 de juliol de 2020 
Horari: de 17:00 hores a 18:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 21 de juliol de 2020, 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 Local 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. Daniel Jimenez Elvira, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí, el Sr. Albert Lopez Guàrdia i el 
Sr. Aram Aymerich Besalú, regidores i redigor delegats amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
7 de juliol de 2020. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7 de 
juliol de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2.- Concessió llicència urbanística per la construcció d’una nau industrial 
(expedient X541/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 22 de juny de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.356, l’empresa 
GIRONA DISSENY TECNIC SL sol·licita llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
industrial al carrer Cadí núm. 11-13 de Celrà. 
 
2.- En data 26 de juny de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.477 es requereix a 
l’empresa Girona Disseny Tècnic SL documentació complementària. 
 
3.- En data 2 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.574, l’empresa 
GIRONA DISSENY TÈCNIC SL, aporta la documentació tècnica en matèria d’incendis. I en 
data 3 de juliol de 2020, registres d’entrada municipal núm. 3.577 i 3.578, es presenta la 
resta de documentació requerida. 
 
4.- En data 9 de juliol de 2020, l’enginyer municipal emet informe favorable i apunta que 
es tracta d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia annex III, en un edifici industrial 
tipus C, amb un risc baix, per tan, un cop finalitzada l’obra caldrà iniciar l’expedient per 
habilitar l’activitat segons la Llei 20/2009. 
 
5.- En data 10 de juliol de 2020, emet informe favorable l’arquitecta municipal. També 
consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal. 

 
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 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 514/2019, de data 19 de juny.  

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l’empresa GIRONA DISSENY TÈCNIC SL amb NIF núm. (…) llicència 
municipal per a la construcció d’una nau industrial al carrer Cadí núm. 11-13 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: 
-  Projecte de instal·lació de grua, si cal.  
-  Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que no 
han estat introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la llicència.  
 
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 el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
Condicions particulars: 
- Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
- Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig 
pels serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que 
afectin a espais públics.  
- Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 
llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix 
tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 
- El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
 
Condicions generals: 
- Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de plujanes. 
- Les façanes, tanques, cobertes i terrasses són subjectes a la servitud gratuïta 
d’instal·lació de plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament 
determini per a fins públics.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 
sol·licitud i llicència municipal.  
- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
- S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 
pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  
- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata 
i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes 
condicions que inicialment foren precises.  
- L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol·licitada a part.    
- No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
- Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 



 

  
 

 

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

Base liquidable declarada: 409.312,59 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:                 
13.302,66 €  

Placa informativa:    12,00 € 

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

  310,00 € 

TOTAL:    13.624,66 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.- Concessió llicència urbanística per la construcció d’una piscina i tanca 
perimetral en habitatge unifamiliar (expedient X643/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 14 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.792 i 3.793, el Sr. (…), 
sol·licita llicència urbanística per a la construcció d'una piscina i tanca perimetral 
d’habitatge unifamiliar al carrer Indústria núm. 10 de Celrà. 
 

2. En data 16 de juliol de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.617, es requereix 
documentació complementària. I en la mateixa data, registre d’entrada municipal núm.  
3.881, es presenta la documentació requerida. 
 

3. En data 17 de juliol de 2020, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. 
 

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 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 514/2019, de data 19 de juny. 

 
En base a aquest antecedents, 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 CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA I TANCA PERIMETRAL DE L’HABITATGE al carrer Indústria núm. 10 de Celrà 
(ref. 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). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de l’edifici a 
les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  
 
Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques pel que es refereix al màxim del 50% d’opacitat a 
vista frontal. 
 
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.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
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.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà.  
A les piscines, s'instal·larà una vàlvula que limiti el cabal de desguàs a 6 m3/hora abans de la 
connexió a la xarxa general.  
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
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 i alta cadastral.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
 

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

Base liquidable declarada: 13.701,99 € 



 

  
 

 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:       445,31  €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:    537,31 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.- Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat ‘Canvi de 
gespa del camp de futbol municipal’ (Exp. X63/2020) 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 21 de gener de 2020, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Canvi de gespa artificial del camp de 
futbol municipal de Celrà, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Ferran de Toro Perpinyà, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 194.214,88 Euros, IVA exclòs (235.000,00 
Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 22 de 3 de febrer de  2020, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 8054 de 31 de gener de 2020, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis 
municipal, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des 
de l’última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. En virtut del que disposava l’article 9 
del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, mitjançant el qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarant pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març,  es va reprendre el termini a 1 de juny 
de 2020. 
 
Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
3.- En data 29 de gener de 2020, registre de sortida municipal S2020000154, es va 
sol·licitar informe al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. I el Consell 
Català de l’Esport fa una sèrie d’observacions i requeriments. En virtut d’aquest informe es 
modifica el projecte en els termes següents: 

• S’ha canviat la referència a la norma DIN-18035/7 per la norma europea 
harmonitzada UNE-EN 15330-1:2014. 

• S’ha eliminat el requeriment de certificació dels paviments esportius de gespa artificial 
que fa l’Associació Internacional de Federacions de Futbol (FIFA) per a les seves 
competicions privades, que no es celebraran en aquest camp. 

• S’ha eliminat la descripció de les característiques d’un paviment determinat. 
• S’exigeix el control de qualitat de les prestacions del paviment del camp un cop 

instal·lat mitjançant el certificat de l’assaig in situ fet per un laboratori acreditat, 
d’acord amb el que estableix la norma UNE-EN 15330-1:2014. 

 
Enviant-se, novament, en data 10 de març de 2020 al Consell Català de l’Esport el projecte 
modificat. 
 
I és en data 9 de juliol de 2020, registre d’entrada municipal E2020003724, que el Consell 
Català de l’Esport emet informe favorable. 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat Canvi de 
gespa artificial del camp de futbol’, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Ferran de Toro 
Perpinyà, amb un pressupost d’execució per contracte de 194.214,88 Euros, IVA exclòs 
(235.000,00 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
5.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha regir el 
contracte per l’adquisició, instal·lació i manteniment en el canvi de gespa 
artificial del camp de futbol municipal de Celrà,  i obrir la convocatòria per a 
contractar mitjançant procediment obert simplificat (expedient X317/2020). 

 
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 liciti un contracte 
administratiu per a l’adquisició i instal·lació de la gespa artificial i el seu manteniment, en 
virtut del Decret d’Alcaldia 231/2020. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- 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 mixt amb les condicions establertes en l’article 34.2 de la 
LCSP. Per a la determinació de les normes que regiran l’adjudicació dels contractes mixtos 
que el seu objecte contingui prestacions de varis contractes regulats en aquesta Llei i donat 
que en aquest supòsit es comprenen prestacions pròpies del contracte de subministrament, 
d’obres i de serveis s’atendrà al caràcter de la prestació principal, que en aquest cas és el 
contracte de subministrament. 
 
És per la qual cosa que el contracte té la consideració de contracte administratiu de 
subministrament, d’acord amb l’article 16 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’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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 simplificat i 
amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu de 
subministrament per a l’adquisició i  instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol de 
Celrà i el seu manteniment, per import de 238.388,00 €, IVA inclòs (197.014,88 euros, IVA 
exclòs). 

 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte. 
  
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 mínim 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 la despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les 
despeses derivades del contracte per l'import de 238.388,00 euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9339.62200 adequació espais camp de futbol 
del pressupost vigent de la corporació. 
  
Sisè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament 
Vocalies: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d’Alcalde 

Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 
Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sr. Joana Argerich Herreras, arquitecta municipal 
Sr. Ferran de Toro i Perpinyà, arquitecte tècnic municipal 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
6.- Acceptació de la renúncia a la concessió administrativa de domini públic de 
la nau industrial número 4 per a la generació d’activitat econòmica (Exp. 
505/2016). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig de 2019, es va adjudicar la 
nau industrial número 4, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a 
favor de (…). D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la concessió de 
domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, des del dia 9 de maig de 2017 fins al dia 8 
de maig de 2019. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de maig de 
2019, es va prorrogar un any la concessió fins al dia 8 de maig de 2020, inclòs. 
 
2.- En data 4 de juny de 2020, registre d’entrada municipal E2020002934, el Sr. (…), va 
presentar la renúncia a la concessió administrativa de domini públic de la nau industrial 
número 4, amb efectes a partir del dia 2 de juny de 2020. 
 
3.- Un cop efectuada la inspecció de les instal·lacions de la nau industrial número 4, en 
data 14 de juliol de 2020 la tècnica de promoció econòmica ha emès informe favorable per 
a la devolució de la garantia definitiva. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula XII del Plec de clàusules per a l’adjudicació de naus industrials propietat 
municipal per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà  preveu que la 
concessió podrà extingir-se per renúncia del concessionari. 
 
I en els mateixos termes es pronuncia l’article 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, quan disposa que les concessions 
atorgades sobre el domini públic s’extingeixen per renúncia del concessionari. 
 
2. Cal tenir present que quan finalitza la concessió el concessionari ha de complir amb les  
obligacions següents: 

• ha d’entregar a l’Ajuntament de Celrà, en perfecte estat d’ús i conservació, els béns 
municipals afectes a la concessió a l’acabament d’aquesta. (apartat 1.b)“in fine” de 
la clàusula VIII del plec) 

• haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, els béns de retorn 
adscrits a aquesta. (apartat 5è de la clàusula VIII del plec) 



 

  
 

 

• i les instal·lacions revertiran a l’Ajuntament i el concessionari les ha de lliurar en 
bon estat de conservació, cessant en l’ús privatiu del domini públic (clàusula XI del 
plec). A tal efecte, caldrà que l’Ajuntament designi els tècnics per inspeccionar 
l’estat en què es troben les instal·lacions, ordenant, a la vista dels resultats de la 
inspecció tècnica, l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que 
s’estimin necessàries per mantenir-les en les condicions previstes. Les obres i 
treballs de reparació o reposició que s’hagin d’efectuar seran a càrrec del 
concessionari  

 
3. De conformitat amb la clàusula XIII del plec, s’estableix un termini de garantia d’un mes 
a comptar des de la finalització de la concessió, que es documentarà a través d’un acte 
formal i positiu de la recepció.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
Primer. Extingir la concessió administrativa de domini públic de la nau industrial número 4 
per renúncia presentada pel Sr. (…). 
 
Segon. Notificar aquesta resolució al Sr. (…). 
 
Tercer. S’estableix un termini de garantia d’un mes a comptar des de la finalització de la 
concessió, que es documentarà a través d’un acte formal i positiu de la recepció, de 
conformitat amb la clàusula XIII del plec. Un cop formalitzat l’acte de recepció, ja es podrà 
retornar la garantia definitiva. 
 
Quart. Comunicar aquesta resolució a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.  

 
 
7. Aprovació del plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu de la nau número 4, 
de propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica en el municipi 
de Celrà i obrir la seva convocatòria pública (expedient X644/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Ajuntament de Celrà és propietari de les naus industrials situades al carrer Cadí del 
Polígon Industrial de Celrà, a la parcel·la b-20 destinades a la funció de viver d’empreses. 
Les naus industrials construïdes són un edifici de planta baixa amb bany i altell sense 
compartimentar per despatx. Tenen una superfície útil de 245 m2 cadascuna. Aquestes 
naus es van construir amb la finalitat de fomentar la creació de noves empreses, facilitant i 
potenciant la localització industrial i comercial al municipi, ajudar a la consolidació de les 
empreses emergents i generar nous llocs de treball al municipi. 
 
El darrer concessionari de la nau número 4 ha renunciat a la concessió administrativa,  per 
la qual cosa correspon obrir el procediment per a una nova concessió de domini públic 
d’aquesta nau. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar el plec de condicions que ha de regir la 
concessió demanial per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu per a 
la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà, i obrir la corresponent 
convocatòria, amb l’objectiu de seleccionar projectes empresarials presentats per persones 
emprenedores per ocupar aquesta nau. 
 
N’ha emès informe la Secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient. 
 



 

  
 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, en relació amb la seva disposició transitòria primera, 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

Primer.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir la concessió demanial per a 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’ús privatiu de la nau número 4, de 
propietat municipal, per a la generació d’activitat econòmica en el municipi de Celrà. 
 
Segon.- Obrir la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds durant el termini 
de 45 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona. L’anunci 
també es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’e-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Celrà.  

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
8.- Aprovació de la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva 
per a la concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà 
(expedient X230/2020). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió plenària de data 10 de març de 2020 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà 
(acord fet públic al BOP de Girona número 108, de 5 de juny  de 2020, al DOGC número 
8149, de 8 de juny de 2020, a l’e-tauler des del dia 8 de juny fins al dia 7 de juliol de 2020 
i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions 
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al 
BOP de Girona número 138, de 20 de juliol de 2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les 
bases que regeixen aquests ajuts. 
 
3. 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. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 
 



 

  
 

 

5. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de Celrà, el text de la qual 
s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 3.800,00 euros  amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2020 següent: 21.1522.78000 
“subvencions rehabilitació d’edificis”. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes d’executar 
aquest acord, especialment per ordenar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i a l’e-tauler de la corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, 
perquè si cal, i d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions 
que eventualment es puguin advertir en aquesta convocatòria. 
 
 
ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
REHABILITAR LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DE CELRÀ. 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament 
de Celrà per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic de Celrà.  
 
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec 
dels propietaris o promotors. 
 
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 10 de març de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 138, de 20 de juliol de 2020. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 
 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 3.800,00 euros. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 
“subvencions rehabilitació d’edificis”. 
 
L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds 
en el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

3. Termini de presentació de les sol·licituds 
 

El termini per presentar la sol·licitud serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de 
novembre de 2020. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de 
l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic: 
 
 A partir del mesos de juny, setembre, octubre i novembre: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
o Dimarts, dimecres i dijous de 16.30 h a 19.00 h 

 
Durant els mesos de juliol i agost: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen 

les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució als promotors o propietaris 

sol·licitants de la subvenció. 
 

5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació. 
 
6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un 
extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a 
l’e-tauler de la Corporació. 

 
 
9.- Aprovació de la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva 
per a la concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu 
(expedient X611/2020) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió plenària de data 12 de març de 2019 es van aprovar inicialment  les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu de 
Celrà (acord fet públic al BOP  de Girona número 57, de 21 de març  de 2019, al DOGC 
número 7842, de 28 de març de 2019, a l’e-tauler des del dia 28 de març fins al dia 29 
d’abril  de 2019 i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   
 



 

  
 

 

Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions 
l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al 
BOP de Girona número 88, de 8 de maig de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 
 
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les 
bases que regeixen aquests ajuts. 
 
3. 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. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 
 
5. 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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu de Celrà, el text de la qual 
s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 6.200,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 2020 següent: 21.1522.78000 
“subvencions rehabilitació d’edificis”. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes d’executar 
aquest acord, especialment per ordenar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i a l’e-tauler de la corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, 
perquè si cal, i d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions 
que eventualment es puguin advertir en aquesta convocatòria. 
 
ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
REHABILITAR LES FAÇANES DEL CARRER SANT FELIU DE CELRÀ. 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament 
de Celrà per a la rehabilitació de façanes dels edificis del carrer Sant Fèlix de Celrà.  
 
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec 
dels propietaris o promotors. 
 



 

  
 

 

Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 12 de març de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 88, de 8 de maig de 2019. 
 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 
 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 6.200,00 euros. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 
“subvencions rehabilitació d’edificis”. 
 
L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds 
en el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts. 
 
3. Termini de presentació de les sol·licituds 

 
El termini per presentar la sol·licitud serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de 
novembre de 2020. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de 
l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic: 
 
 A partir del mesos de juny, setembre, octubre i novembre: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
o Dimarts, dimecres i dijous de 16.30 h a 19.00 h 

 
Durant els mesos de juliol i agost: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen 

les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 

 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució als promotors o propietaris 

sol·licitants de la subvenció. 
 

5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seva publicació. 
 
6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un 



 

  
 

 

extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a 
l’e-tauler de la Corporació. 
  

10.- Concessió subvencions a entitats organitzadores de casals d’estiu 2019 (expedient 
X901/2019). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 8 d’octubre de 2019, el Ple va aprovar les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions destinades a entitats sense afany de lucre de Celrà, per l’organització de 
casals d’estiu a Celrà durant el mes de juliol, acord que va ser exposat al públic mitjançant 
un anunci al BOP de Girona número 198 de data 15 d’octubre de 2019, al DOGC núm. 7981 
de 15 d’octubre de 2019, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. 
 
2. No havent-se presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública, l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. L’anunci d’aprovació definitiva de les bases va 
sortir publicat al BOP de Girona núm. 223 de 21 de novembre de 2019. 
 
3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2019 es va aprovar la 
convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la concessió de 
subvencions destinades a entitats sense afany de lucre de Celrà, per l’organització de 
casals d’estiu a Celrà durant el mes de juliol de 2019. La convocatòria es va publicar a la 
BDNS i en data 11 de desembre de 2019 va sortir publicat al BOP de Girona l’extracte de la 
convocatòria de subvencions. El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 
dia 30 de desembre de 2019. 
 
2. Van presentar sol·licitud de subvenció: 
 
Entitat Número registre entrada Data registre entrada 
Unió Cultural Esportiva Celrà 7738 27/12/2019 
Unió Cultural Esportiva Celrà 500 28/01/2020 
Associació Juvenil Esplai Celrà 7735 27/12/2020 
Associació Juvenil Esplai Celrà 387 20/01/2020 
Club Patinatge Celrà 7748 30/12/2019 
 
 
3. En data 17 de juliol de 2020, la Tècnica d’educació emet informe indicant que totes les 
entitats que han presentat sol·licitud de subvenció han aportat tota la documentació 
requerida i proposa atorgar els imports següents a les entitats que s’indiquen a 
continuació: 
 
Entitat Import subvenció 
Unió Cultural Esportiva Celrà 476,24 euros 
Associació Juvenil Esplai Celrà 3.248,87 euros 
Club Patinatge Celrà 274,89 euros 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les bases aprovades pel Ple 
de la Corporació en sessió de data 8 de maig de 2018 
 
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 



 

  
 

 

514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 
  

ACORD 
 

Primer. Concedir, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció destinada a 
entitats sense afany de lucre de Celrà, per l’organització de casals d’estiu a Celrà durant el 
mes de juliol de 2019 pels imports que s’indiquen a continuació:  
 
ENTITAT IMPORT NIF 
Unió Cultural Esportiva Celrà 476,24 euros (…) 
Associació Juvenil Esplai Celrà 3.248,87 euros (…) 
Club Patinatge Celrà 274,89 euros (…) 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 76.3370.48000 
“entitats educació en el lleure” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2020.  
 
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 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.  
 
Quart. Comunicar el present acord a les entitats indicades, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
11.- Concessió subvenció a favor de la Comissió de Reis per a sufragar una despesa 
extraordinària (exp. X507/2020). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 2 de juny de 2020, registre d’entrada municipal E2020002901, l’Associació Juvenil 
Comissió de Reis de Celrà sol·licita una subvenció a l’Ajuntament de Celrà per fer front a les 
despeses extraordinàries derivades de l’organització de la cavalcada de Reis de l’any 2019.  
 
En data 10 de juny de 2020, la tècnica de Cultura ha emès informe favorable proposant 
l’atorgament d’una subvenció a favor de la Comissió de Reis, per import de 775,03 euros. 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
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; 
 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm.127 de 3 de juliol de 2019. 
  



 

  
 

 

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

 
A C O R D 

 
Primer. Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 775,03 
euros a favor de l’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà, amb CIF (…) i amb domicili 
a efectes de notificacions a Ctra. Juià 48 de Celrà, per a sufragar les despeses 
extraordinàries derivades de la realització de la cavalcada de Reis 2019. 
 
Segon. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 30.3300.48000 
“Aportació entitats cíviques i culturals” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2020.  
 
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 
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. 

 
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 Juvenil Comissió de Reis de Celrà, així 
com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació.  

 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 
12.- Aprovació del padró fiscal de la taxa per la prestació de serveis d’escola bressol pel 
curs 2020-21 (exp. X534/2020). 
 

D’acord amb les inscripcions a les escoles bressol municipal per al curs 2020-21 i atès que 
procedeix aprovar el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, 
d’acord amb l’annex dels subjectes passius i les quotes tributàries que consta a l’expedient. 
 
Ha emès informe la directora de les escoles bressol de Celrà en data 14 de juliol de 2020 
 
Vist l’article 16 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
d’Alcaldia 514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona 127 de 03/07/2019. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent:  
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment el padró fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol pel curs 2020-21, d’acord amb l’annex dels subjectes passius i les quotes 
tributàries que consta a l’expedient i pels imports que tot seguit es detallen: 
 
El padró consta del següent: 
 

 Quota setembre i assegurança   de 9.780,00€ i integrat per 60 rebuts 
 Quota mensual d’octubre 2020  fins al juny 2021 : 9.000,00€/mes 

 
Total curs 2020-21: 90.780,00€  
 
Segon.- Sotmetre a un període d’informació pública d’un mes a partir de la publicació de 
l’edicte en el BOP de Girona, a l’etauler i en el taulell d’edictes de la Corporació, perquè 
qualsevol interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si s’escau, les reclamacions 
que es considerin oportunes.  
 
Si durant aquest període de temps no s’han presentat reclamacions, el padró s’entendrà 
definitivament aprovat. 

 
 
13.- Aprovació del conveni de col·laboració entre Bitò produccions i l’Escola 
municipal de dansa de Celrà (Exp. X609/2020). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La directora de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà ha emès informe relatiu al conveni de 
col·laboració entre Bitò produccions S.L. i l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, amb 
l’objectiu comú de promoure les arts escèniques i la cultura en general, i en virtut d’aquest 
conveni els alumnes de l’Escola Municipal de Dansa gaudiran d’un 50% de descompte en la 
compra d’entrades de dansa i circ del Festival Temporada Alta i de les entrades de la 
temporada del Teatre de Salt.  
 
Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 
50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 



 

  
 

 

 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. En virtut del previst en l'article 111 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
les entitats locals poden concertar els contractes, pactes o condicions, sempre que no 
siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
En semblants termes, l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-, estableix que les 
administracions públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com a privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament 
jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer 
l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en 
cada cas prevegi la disposició que ho reguli. 
 
II. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat 
activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i  Bitò 
produccions S.L amb l’objectiu de promoure les arts escèniques i la cultura en general, i 
que s’adjunta com a annex a aquest acord.  
 
Segon. Facultar l’alcalde per subscriure els documents necessaris per fer efectiu aquest 
acord. 
 
Tercer. Comunicar l’aprovació d’aquest conveni a Bitò produccions S.L. 
 
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà. 

 
 
14.- Retribucions complementàries (exp. X16/2020) 
 

El Sr. (…) ha realitzat 7,55 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el 
mes de juny de 2020, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 105,60 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 
La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el 
mes de juny de 2020, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 70,40 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 3,50 hores 
durant el mes de juny de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de 
90,82 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 
 
El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 4,25 hores 
durant el mes de juny de 2020 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, segons 
queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el pagament de 
106,72 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en l'expedient. 



 

  
 

 

 
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 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 127 de 3 de juliol de 2019. 
 
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 
105,60 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2020. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
70,40 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de juliol de 2020. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
90,82 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2020.  
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
106,72 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de juliol de 2020.  
 
Cinquè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2020 de la Corporació. 
 
Sisè. 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 18:00 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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