
 

  
 

 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 6/2021 
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 6 d´abril de 2021 
Horari: de 17:00 hores a 17:20 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 17:00 hores del dia 6 d´abril de 2021, 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. David Planas Lladó, 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. Meritxell Vargas Sardà 
 
També assisteixen com a oients la Sra. Sònia Fortià Martí, el Sr. Albert Lopez Guàrdia i el 
Sr. Aram Aymerich Besalú, regidors delegats amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 
16 de març de 2021. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 16 de 
març de 2021, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2.- Llicència urbanística per a l’enderroc d’una edificació d’habitatge unifamiliar 
en testera Exp. x954/2020 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 20 d’octubre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 5.905, el Sr. (...) 
sol·licita llicència urbanística per a l’enderroc d’un edifici existent al carrer Parets número 2 
de Celrà. 
 



 

  
 

 

 

2. En data 11 de novembre de 2020, registre de sortida municipal núm. 2.718, es 
requereix al Sr. (...) documentació complementària. Requeriment que es reitera en data 
11 de febrer de 2021, registre de sortida municipal núm. 339, amb l’advertiment que 
transcorreguts tres mesos sense que la documentació requerida s’aporti es produirà la 
caducitat del procediment, de conformitat amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
3. En data 9 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.498, el Sr. (...) 
presenta documentació complementària. 
 
4. En data 11 de març de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha 
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
257/2021, de data 12 de març. 
 
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 urbanística per a l’enderroc 
d’una edificació d’habitatge unifamiliar en testera al carrer Parets núm. 2 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: 
 
Abans de començar les obres cal presentar la següent documentació: 
 
- Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
Condicions Particulars: 
Es procedirà a l’enderroc en el següent ordre: 
- 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. 
- Desmuntatge d’elements interiors, tancaments, proteccions o elements 
que no suportin cap càrrega ni tensió i siguin independents de la resta. 
- Desmuntatge de la coberta. 
- Desmuntatge dels elements constructius no estructurals que no suportin 
càrrega. 
- Retirada de runa de forma progressiva conjuntament amb les feines 
d’enderroc. 
- Repassada de les parets mitgeres que quedin al descobert, per garantir la 
seguretat i salubritat de les finques veïnes. 
- Enderroc del forjat de planta primera. 
- Retirada de runa de forma progressiva conjuntament amb les feines 
d’enderroc. 
- Enderroc de les façanes i paret de càrrega de planta baixa. 
- Enderroc de les soleres. 
- Enderroc de la fonamentació existent de planta baixa. 
- Execució de conduccions i desguassos necessaris per evitar l’acumulació 
d’aigua de pluja dins del solar. 
- 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. 
Finalment 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. 
Així mateix es preveu la retirada i posterior gestió de runa generada per les feines 
que s’esmenten. 
 
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: 16.903,85 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:         



 

  
 

 

 

549,38 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

80,00 € 

 
TOTAL:   641,38 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 construcció d’un habitatge amb piscina. Exp. 
x1235/20 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 24 de desembre de 2020, registre d’entrada municipal núm. 7.502, el Sr. (...), 
en representació del Sr. (...) i la Sra. (...), sol·licita llicència urbanística per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Pablo Picasso número 14 de Celrà. 
 
2. En data 19 de gener de 2021, registre de sortida municipal núm. 134, requereix al 
Sr. (...) i la Sra. (...) documentació complementària. 
 
3. En data 22 de gener de 2021, registre d’entrada municipal núm. 563, el Sr. (...), 
en representació del Sr. (...) i la Sra. (...), presenten part de la documentació 
complementària. 
 
4. En data 4 de febrer de 2021, registre de sortida municipal núm. 278, es requereix 
al Sr. (...) que falta aportar documentació complementària. 
 
5. En data 11 de febrer de 2021, registre d’entrada municipal núm. 948, el Sr. (...), 
en representació del Sr. (...) i la Sra. (...), presenta documentació complementària. 
 
6. En data 8 de març de 2021, registre de sortida municipal núm. 580, es requereix 
al Sr. (...) i la Sra. (...) que continua faltant la documentació requerida. 
 
7. En data 12 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.557, el Sr. (...) i 
la Sra. (...), presenten documentació. 
 
8. En data 12 de març de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha 
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
257/2021, de data 12 de març. 
 
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. (...) i la Sra. (...)amb DNI núm. (...) llicència 
urbanística per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Pablo 
Picasso número 14 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: 
 
1. 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.  
2. Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
 
1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 
2. 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.  
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de 
devolució de la fiança per a la gestió de residus. 
4. 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.  
5. Etiqueta energètica en fase d’obra acabada. 
 
Condicions Particulars: 
1. 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: 
 
1. Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
2. No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
sense prèvia autorització.  
3. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
4. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
5. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 



 

  
 

 

 

sol·licitud i llicència municipal.  
6. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats.  
7. 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.  
8. La llicència inclou la construcció de les tanques.  
9. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 
cosa caldrà ser sol·licitada a part.  
10. 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.  
11. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
12. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
13. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització.  
14. 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.  
15. El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Celrà. 
16. Caldrà complir amb l’article 40.3 de tanques: 
 
Les tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres que es 
podran fer amb material massís fins una cota màxima de 0,90 metres s’admeten pilars a 
l’espai dels comptadors de serveis i a les portes) per damunt de la vorera o del terreny i 
s'acabarà amb reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o vegetació d'arbust, i que visiblement 
tindran un mínim del 50% dels forats en vista frontal.  
Les portes, incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que aquestes. 
 
17. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  
18. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
19. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 
municipals.  
20. 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. 
21. Les voreres de panot de la parcel·la, segons les zones, serà de panot de 30x30 cm, 
granallat gris ref. B 1023G de Paviments Julià o semblant i de 30x30 cm. graveta de riu 
gris. Es col·locaran sense rejuntar. 
22. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 
en els espais públics.  
23. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
24. 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.  
25. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
26. Presentació de l’etiqueta energètica d’obra acabada. 

 
 

 
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: 
 

Base 
liquidable 
vivenda 278.565,60 

Tipus 
Gravamen 

 
 3,25% 9.053,38 



 

  
 

 

 

Base 
liquidable 
piscina 15.534,40 3,25% 504,87 
Bonificació 
etiqueta 
energètica 
A: 10% 
vivenda 
liquidable 

  
-905,34 

                             
IMPORT 
TOTAL 
ICIO 

 
                   

 
  

8.652,91 € 
 

Placa informativa: 12,00 € 

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

310,00 € 

 
TOTAL:    8.974,91 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 urbanística per a la reforma de local destinat a exposició i venda 
revestiments, parets i sostres. Exp. x312/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 18 de febrer de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.105, el Sr. (...), en 

representació de l’empresa Enric Ferrer i Fill SA, presenta sol·licitud de llicència urbanística 
per a la reforma de de local destinat a exposició i venda de materials de revestiments de 
parets i sostres situada a la Carretera Palamós  número 135, de Celrà. 

  
2. En data 25 de febrer de 2021, registre de sortida municipal núm. 455, es requereix a 
l’empresa Enric Ferrer i Fill Sa documentació complementària. 
 
3. En data 5 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.400, es presenta 
documentació complementària requerida. 
 
4. En data 11 de març de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès 
informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
257/2021, de data 12 de març. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l‘empresa ENRIC FERRER I FILL SA amb NIF núm. A-17082256 llicència 
urbanística per a la reforma de local destinat a exposició i venda de materials de revestiments 
de parets i sostres a la carretera Palamós núm. 135 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 a l'acabar les obres: 
 
1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra. 
2. 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.  
3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
4. 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: 
 
1. Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis 
existents a la vorera i al vial. 
2. 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.  
3. Un cop acabades les obres caldrà iniciar l’expedient per habilitar l’activitat segons la Llei 
20/2009. 
4. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la 
documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
5. El control de la instal•lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, si 
s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica a la Instrucció Tècnica Complementària SP 136 
“Certificació d’instal•lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis.” 
 
Condicions generals: 
 
1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol•licitant.  
2. Es col•locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 
existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de façanes 
de l'edifici.  



 

  
 

 

 

5. 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.  
6. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol•licitant prèvia 
sol•licitud i llicència municipal.  
7. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
8. 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.  
9. 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.  
10. L’atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 
caldrà ser sol•licitada a part.    
11. No es pot intervenir en cap servei de instal•lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
12. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 
totalment acabats. 
13. 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: 55.013,22 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:   1.787,93 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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

 
TOTAL:   2.109,93 Euros 

 

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

 
 
5.- Denegació de llicència urbanística per a la construcció d’una piscina. Exp 
x420/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 15 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.605, el Sr. (...), en 

representació del Sr. (...), sol·licita llicència urbanística per la construcció d’una piscina en 
l’espai lliure de parcel·la d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Cabanya número 
95 de Celrà. 

 
2. En data 19 de març de 2021, ha emès informe desfavorable l’arquitecta municipal el qual 
es transcriu a continuació: 

“ (...) 
 
A. PARCEL·LA 



 

  
 

 

 

 
Es tracta d’una parcel·la per a habitatge unifamiliar aïllat situada al carrer Cabanya 
número 95.  
 
Es correspon amb la parcel·la amb referència (...) i una superfície de 1.162 m2 segons 
documentació cadastral. Actualment hi ha edificat un habitatge unifamiliar de planta 
baixa i pis. 
 
B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 
• Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament per 
la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre de 1998. 
 
C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Classificació del sòl: Sòl Urbà no consolidat  
 
Qualificació del sòl: UA11 Unitat d’Actuació 11 
 
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 
 
1. OBJECTIUS. 
Ordenar  la zona situada entre el sòl industrial i el residencial del sector, urbanitzar i 
garantir la justa distribució de carregues i beneficis que es desprenen del planejament 
general.  
2. ÀMBIT. 
L’àmbit es l’assenyalat a la documentació gràfica d’aquest planejament general. 
3. SUPERFÍCIE. 
La superfície total del sector es de 34.485 m2. 
4. EDIFICABILITAT 
Les fixades per aquestes Normes Urbanístiques per les zones : 
• Sistema viari 
• Sistema d’espais lliures 
• Zona Mixta 
5. CESSIONS 
Són de cessió obligatòria i gratuïta els sols destinats a l’ús públic qualificat de sistema 
viari i d’espais lliures, grafiats als documents gràfics d’aquest Pla General 
6. CONDICIONS DE GESTIÓ 
El sistema d’actuació és el de Compensació. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 
 
Segons la documentació presentada corresponent al projecte tècnic de piscina a l’aire 
lliure en habitatge unifamiliar aïllat signat per l’arquitecte tècnic Francesc Xavier 
Terradas Güibas, es preveu la construcció d’una piscina de 18,75 m2 de superfície de 
làmina d’aigua, situat en l’espai lliure de parcel·la. 
Es tracta d’una piscina prefabricada de polièster. 
El projecte no esmenta la situació urbanística de la parcel·la. 
Es tracta d’una obra major. 
En sòl urbà no consolidat, en polígons d’actuació que es troben pendents del seu 
desenvolupament, només es poden autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i 
els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 
 
E. CONCLUSIONS 
 
S'informa desfavorable sobre la llicència per a construcció d'una piscina en l’espai 
lliure d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Cabanya número 95 de Celrà, ja que 
en sòl urbà no consolidat, en polígons d’actuació que es troben pendents del seu 



 

  
 

 

 

desenvolupament, només es poden autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i 
els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament .  
 
És el que s'informa els efectes oportuns.” 

 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
257/2021, de data 12 de març. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- DENEGAR al Sr. (...) amb DNI núm. (...) llicència urbanística per a la construcció 
d’una piscina en l’espai lliure de parcel·la d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer 
Cabanya número 95 de Celrà (ref. cadastral núm. xxx), de conformitat amb l’informe de 
l’arquitecta municipal. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al titular de la llicència amb la corresponent instrucció de 
recursos. 
 

 
6.- Adjudicació d'un contracte menor de serveis: recollida parcial de papereres 
de la via púbilca. Exo. x444/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 23 de març de 2021 el tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a 
contractar i que és el reforç per neteja municipal de 376 hores, del 1 d’abril al 31 de 
desembre de 2021, a raó de 2 hores diàries, per  buidatge de part de  les papereres 
instal·lades al municipi d’acord amb plànol adjunt de la seva ubicació. Aquesta necessitat 
està motivada davant  la impossibilitat de controlar el buidatge i manteniment diari del 
total de  papereres municipals amb personal propi de l’Ajuntament. 
 
2. Es van convidar a l’empresa  TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL (TIRGI) 
perquè presentés  la seva oferta econòmica, sent  la que ha presentat la següent: 4.301,44 
Euros (IVA exclòs), 4.731,58 Euros  (IVA inclòs). 
 
3. En data 24 de març de 2021 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 
(TIRGI) 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 ni amb el fi d’evitar 
l’aplicació dels llindars establerts en 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 
323/2021, de data 30 de març. 
 
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 TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 
(TIRGI), amb NIF B-17592122  i domicili a efectes de notificació al C/ Ter, 86 -17460 
Celrà-, el contracte menor de serveis per a la prestació  de 376 hores de servei, entre el 
periode de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021, a raó de 2 hores diàries, per el  buidatge 
de part de  les papereres instal·lades al municipi , per un import de 4.301,44 euros, IVA 
exclòs (4.731,58 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1630.22700  “Neteja viària”, del pressupost vigent de la corporació, 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. 

 
 
7.- Atorgament de subvenció a favor de l'Associació de propietaris de boscos de 
Celrà. Exp. x381/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 



 

  
 

 

 

1. L’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà (APBC) es va crear en data 6 de 
novembre de 2009 amb els objectius que recull la seva acta fundacional, i que, 
entre altres, són:  

 
- Promoure l’ordenació, planificació i la gestió forestal sostenible de l’espai forestal 

de Celrà, amb l’objectiu prioritari de fomentar la preservació i millora del 
patrimoni forestal del municipi.  

- Facilitar la gestió forestal de les unitats estratègiques per a la prevenció i extinció 
d’incendis forestals.  

- Treballar per fomentar l’interès en la conservació i divulgar aspecte del patrimoni 
forestal i natural del municipi cap a la ciutadania. 

- Contribuir a la millora de les masses forestals i del patrimoni natural i treballar per 
disminuir la vulnerabilitat davant els incendis forestals.  

 
2. L’Ajuntament de Celrà i l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà van signar, 

en data 21 de setembre de 2010, un acord marc per a impulsar actuacions de 
gestió forestal conjunta enfocada a la conservació dels valors naturals i 
patrimonial de les finques forestals del municipi. Entre els objectius específics 
d’aquest acord marc està la de recolzar en la mesura que sigui possible el pla 
d’actuació de l’associació.  

 
3. L’associació, en data 22 de febrer de 2021 (registre d’entrada municipal 

E2021001153) sol·licita un ajut de 2.500 € per poder fer front a les despeses d’un 
tècnic col·laborador extern corresponent a una dedicació de 200 h per l’any 2021, 
el que suposa un cost total, a raó de 25€/h del tècnic, de 5.000,00 € amb IVA. 
D’aquest import, 2.500,00 € seran finançats per la Diputació de Girona mitjançant 
la línia 4 d’ajuts per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis per 
l’any 2021.  

 
4. En data 10 de març de 2021 la regidora de medi ambient ha emès proposta de 

2.500,00 € a favor de l’Associació de Propietaris de Boscos per la finalitat per la 
qual ha estat sol·licitada. 
 

5. Vist l’informe d’intervenció de data 16 de març de 2021.      
 

6. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient 
administratiu. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
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 323/2021, 
de data 30 de març. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció dels següents 
 



 

  
 

 

 

ACORDS  
 
Primer. Concedir una subvenció per import total de 2.500,00 € a favor de l’Associació de 
Propietaris de Boscos de Celrà amb CIF G55030191, amb adreça ctra. de Juià 46 de 
Celrà, destinada a sufragar les despeses econòmiques de la contractació d’un tècnic 
extern.  
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE BOSCOS DE CELRÀ PER LA 
CONCESSSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
A Celrà a xx de xx de 2021 

INTERVENEN 
 

D’ una part, el Sr. Josep Bartis Fàbregas, Alcalde accidental de l’Ajuntament de 
Celrà, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò 
establerts en els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. Joan Farrerós i Callís, amb NIF (...), com a President de 
l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà (APBC), amb CIF G55030191, i 
domicili a Ctra. de Juià, Ctra. de Juià 46 de Celrà. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 

EXPOSEN 
 

1. L’Associació de propietaris dels boscos de Celrà (APBC) es va crear en data 6 de 
novembre de 2009 amb els objectius que recull la seva acta fundacional, i que, 
entre altres, són:  

 
- Promoure l’ordenació, planificació i la gestió forestal sostenible de l’espai 

forestal de Celrà, amb l’objectiu prioritari de fomentar la preservació i 
millora del patrimoni forestal del municipi.  

- Facilitar la gestió forestal de les unitats estratègiques per a la prevenció i 
extinció d’incendis forestals.  

- Treballar per fomentar l’interès en la conservació i divulgar aspecte del 
patrimoni forestal i natural del municipi cap a la ciutadania. 

- Contribuir a la millora de les masses forestals i del patrimoni natural i 
treballar per disminuir la vulnerabilitat davant els incendis forestals.  

 
2. L’Ajuntament de Celrà i l’Associació de propietaris dels boscos de Celrà van 

signar, en data 21 de setembre de 2010, un acord marc per a impulsar actuacions 
de gestió forestal conjunta enfocada a la conservació dels valors naturals i 
patrimonial de les finques forestals del municipi. Entre els objectius específics 
d’aquest acord marc està la de recolzar en la mesura que sigui possible el pla 
d’actuació de l’associació.  
 



 

  
 

 

 

3. L’associació, en data 22 de febrer de 2021 (registre d’entrada municipal 
E2021001153) sol·licita un ajut de 2.500 € per poder fer front a les despeses d’un 
tècnic col·laborador extern corresponent a una dedicació de 200 h per l’any 2021, 
el que suposa un cost total, a raó de 25€/h del tècnic, de 5.000,00 € amb IVA. 
D’aquest import, 2.500,00 € seran finançats per la Diputació de Girona mitjançant 
la línia 4 d’ajuts per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis per 
l’any 2021.  
 

4. És interès de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Celrà col·laborar 
econòmicament perquè l’APBC pugui fer front a les despeses de la contractació 
d’un tècnic extern que dinamitzi l’associació.  

 
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents 

 
PACTES 

 
1. Objecte  

 
 L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament a 

perquè l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà disposi d’un tècnic extern 
per a dinamitzar-la, que és qui realitza les tasques de planificació, redacta els 
plans simples de gestió forestal a partir del pla conjunt, s’encarrega de tramitar 
les subvencions per executar les actuacions previstes a la planificació, i en fa la 
seva supervisió, així com dedica unes hores mensualment per atendre 
presencialment a Celrà als associats o nous associats.   
 

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin entre l’1 de 
febrer de 2020 i el 31 de gener de l’any 2022 per la finalitat per a la qual està 
prevista.  
 

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
 
L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Associació de Propietaris de Boscos de 
Celrà un import de 2.500,00 €. 
  
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 100% del seu import mitjançant transferència bancària 
al compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  
 

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de 
gener de 2022, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre 
d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a 
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  
 



 

  
 

 

 

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació de l’ajut mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada 
s’ha destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com una descripció de 
l’activitat subvencionada, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 
 
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents 
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental 
de la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de 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. 
 
Caldrà justificar un import mínim de 2.500,00 €, equivalent al 100% de l’import 
de subvenció concedit. En el supòsit que no es justifiqui aquest import, la 
subvenció atorgada es reduirà en la proporció corresponent a la part no 
justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament i, si escau, al 
reintegrament corresponent. 
 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que 
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A 
aquest efectes, podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària 
durant un període de cinc anys mantindrà arxivat i a disposició de l’Ajuntament de 
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 
 

5. Obligacions de les parts 
 
Per part de l’entitat beneficiària: 
 

1. Executar l’activitat objecte d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat a 
l’efecte. 

2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es 
concedeix.  

3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 

4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals relacionats amb l’actuació subvencionada la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució del projecte. 

5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es 
realitzat a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 



 

  
 

 

 

d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 

cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida. 

 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de 
concessió i en aquest conveni. 

2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb 
aquest conveni regulador. 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 

 
6. Protecció de dades 

 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes 
al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i a qualsevol altra normativa de futur en el termini de vigència 
del conveni.  
 

7. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 

2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a les finalitats per les quals es 
concedeix. 

3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la 

normativa aplicable. 
 

8. Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu 
a la normativa següent: 
 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 

9. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del 



 

  
 

 

 

present conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós 
administrativa referent al Municipi de Celrà.  
 

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 
  
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de l’import de 2.500,00 € de la 
subvenció una vegada s’hagi signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Celrà i l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà regulador de la subvenció.  

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 23 1700 
48901 “Aportació a Associació de Propietaris de Boscos de Celrà” del pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2021. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
8.- SESSIÓ PÚBLICA: Aprovació de preus públics 01-2021. Exp. x443/21 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe en relació a la proposta preus 
públics per les entrades d’un espectacle per la Festa Major 2021 i unes visites 
guiades teatralitzades de juliol a setembre de 2021 
 
2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 26 de març de 2021 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que 
els ens locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització 
d'activitats de competència local, sempre que no concorrin cap de les 
circumstàncies especificades en la lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei. 
 
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus 
públics, modi-ficat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o 
modificació de preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria 
econòmica-financera que justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de 
cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats 
derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors 
de mercat que s'hagin pres com a referència. 
 
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus 
públics correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de 
Govern Local. 



 

  
 

 

 

 
4. Conforme a la delegació del Ple a la Junta de Govern Local que consta a l’article 
4.6 de l’Ordenança Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 
cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament en relació a l’establiment o 
modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern Local, sempre que els 
preus cobreixin el cost del servei.  
 
En cas de venda d’edicions municipals i d’actes puntuals referents a actuacions de 
teatre, cursos esporàdics o actuacions anàlogues, es faculta a la Junta de Govern 
Local per a establir el preu en funció dels costos estimats, que per raons d’interès 
públic podran ser inferiors al cost real. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local  
aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar els preus públics següents: 

Activitat Dates Entrada General Anticipada

L'home orquestra 30/04/2021 15,00 €                 13,00 €                

Preu Públic / entrada

 

Activitat Dates

Entrada General       
(a partir de 19 

anys)
Menors (de 10 a 
18 anys)

Visita teatralitzada juliol-setembre 2021 10,00 €                 5,00 €                  

Preu Públic / entrada

 
 
 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-
tauler municipal de l’Ajuntament de Celrà 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea de serveis econòmics de la 
Corporació. 

 
 
9.0.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local tres assumptes no compresos 
dins de l’ordre del dia i que corresponen a: 
1.- Llicència urbanística per a la legalització de les obres de reparació d’unes bigues en 
edifici plurifamiliar. Exp. x525/20. 
2.- Atorgament de subvenció a favor de l'Associació de Comerciants de Celrà. Exp. 
x448/21 
3.- Licitació del contracte mixt de subministrament i d’obres consistent en l’adquisició de 
plaques fotovoltaiques per l’autoconsum a l’escola l’Aulet i la seva instal·lació. Exp. 
x171/21 



 

  
 

 

 

 
L’alcalde sotmet la urgència a votació dels assumptes, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1.- Llicència urbanística per a la legalització de les obres de reparació d’unes 
bigues en edifici plurifamiliar. Exp. x525/20. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 16 de juny de 2020, registre d’entrada municipal núm. 3.188, el Sr. (...), 
en representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Sol, presenta sol·licitud de llicència 
urbanística per a la reparació d’unes bigues d’un edifici plurifamiliar situat al carrer Sant 
Feliu número 6 de Celrà. 
 
2. En data 25 de juny de 2020, registre de sortida municipal núm. 1.473, es 
requereix a la Comunitat de Propietaris Edifici Sol documentació complementària. 
Requeriment que es reitera en data 18 de setembre de 2020, registre de sortida municipal 
núm. 1.2136, amb l’advertiment que transcorreguts tres mesos sense que la documentació 
requerida s’aporti es produirà la caducitat del procediment, de conformitat amb l’article 
68.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
 
3. En data 7 de gener de 2021, registre d’entrada municipal núm. 82, el Sr. (...), en 
representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Sol, presenta documentació 
corresponent a un certificat de residus. 
 
4. En data 7 de gener de 2021, registre d’entrada municipal núm. 86, el Sr. (...), en 
representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Sol, presenta documentació 
corresponent a un certificat de residus, l’assumeix del coordinador de seguretat i salut i 
l’acta d’aprovació del pla de seguretat. 
 
5. En data 22 de gener de 2021, registre de sortida municipal núm. 179, es requereix 
a la Comunitat de Propietaris Edifici Sol que segueix faltant part de la documentació 
requerida. 
 
6. En data 17 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 1.816, el Sr. (...), 
en representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Sol, presenta documentació sense el 
visat col·legial corresponent. 
 
7. En data 26 de març de 2021, registre d’entrada municipal núm. 2.075, el Sr. (...), 
en representació de la Comunitat de Propietaris Edifici Sol, presenta documentació visada. 
 
8. En data 30 de març de 2021, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. En 
data 30 de març de 2021 ha emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
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. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 



 

  
 

 

 

257/2021, de data 12 de març. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció 
del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Concedir a la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI SOL amb NIF núm. H-
17363656 llicència urbanística per a la LEGALITZACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE 
BIGUES DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR situat al carrer Sant Feliu núm. 6 Celrà (ref. 
cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
 Segon.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 3.528,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        
114,66  €  

Placa informativa: 0,00 € 

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

80,00 € 

 
TOTAL:   194,66 Euros 

 

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
9.2.- Atorgament de subvenció a favor de l'Associació de Comerciants de Celrà. 
Exp. x448/21 

 
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 22 de març de 2021, registre d’entrada municipal número E2021001961, 
l’Associació de Comerciants de Celrà presenta instància per demanant es tramiti la 
subvenció prevista al pressupost municipal de 2021 i es faci una bestreta de la subvenció 
que anualment se’ls concedeix. 
 
Enguany presenta el “Projecte 2021”, que recull les idees i calendari d’accions de 
dinamització comercial per aquest any. 
 
En concret proposa:  

- Millora de la comunicació interna dels Associats 
- Renovació de la pàgina web 
- Dinamització comercial 
- Organització d’activitats per Carnestoltes 
- Activitats dia de la dona 
- Dia del pare 
- Fira del Comerç 
- Dia mundial de la salut 
- Sant Jordi 



 

  
 

 

 

- Actes dins la Festa Major 
- Mercat d’estiu 
- Compres refrescants 
- Black Friday 
- Campanya Nadal 

 
3. En data 23 de març de 2021, el tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local 
proposa la concessió de la bestreta de la subvenció per import de 2.750 euros a favor de 
l’Associació de Comerciants de Celrà i elabora memòria amb proposta de conveni a 
subscriure amb la entitat. 
 
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. 
 
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 
323/2021, de data 30 de març. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció de 5.500€, a favor de l’Associació de Comerciants de 
Celrà, amb NIF G-17819236, domicili a efectes de notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà 
per a donar suport al Pla de Dinamització Comercial de l’Associació de Comerciants de Celrà 
per aquest any 2021.  
 
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació corresponent a la subvenció atorgada i 
ordenar-ne el pagament del 50%. 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 2021.  
 
Tercer.  Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la 
qual és el següent: 

ANNEX 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DE 
DIVERSES ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 2021 
 
A Celrà a xx de xx de 2021 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, el Sr. David Planas Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, 
actuant en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en 
els arts. 21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
53.1.a) del Decret Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
D’una altra, el Sr. Sergi López Serrat, amb DNI (...) com a representant de 
l’Associació de Comerciants de Celrà, amb CIF G17819236 i domicili fiscal a Carrer 
de les Bòbiles, 9. 17460 Celrà.  
 



 

  
 

 

 

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  
 
EXPOSEN 
 
L’Associació de Comerciants de Celrà té previst organitzar una sèrie d’activitats de 
dinamització comercial, culturals i festives durant tot el 2021. L’Associació de 
Comerciants de Celrà treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i altres 
entitats del municipi per proposar activitats de dinamització comercial i cultural 
diverses al llarg de l’any al nostre municipi. 
 
En concret es té previst organitzar les activitats següents:  
1. Millora de la comunicació interna dels Associats 
2. Renovació de la pàgina web 
3. Dinamització comercial 
4. Organització d’activitats per Carnestoltes 
5. Activitats dia de la dona 
6. Dia del pare 
7. Fira del Comerç 
8. Dia mundial de la salut 
9. Sant Jordi 
10. Actes dins la Festa Major 
11. Mercat d’estiu 
12. Compres refrescants 
13. Black Friday 
14. Campanya Nadal 

Les activitats estan organitzades entre el 1 de gener de 2021 i el 15 de novembre 
de 2021.  
 
2. És interès de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el desenvolupament de les activitats de 
dinamització comercial d’una entitat tant representativa com és l’Associació de 
Comerciants de Celrà. Contribuint en les despeses d’organització i realització de les 
activitats, necessari per al desenvolupament de la seva tasca. 
  
D’acord amb els antecedents anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest 
conveni regulador de la subvenció en base als següents  
 

PACTES 
1. Objecte  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament 
en l’organització i desenvolupament de diverses activitats de dinamització 
comercial al llarg de l’any a Celrà.  

En concret es té previst organitzar les activitats següents:  
1. Millora de la comunicació interna dels Associats 
2. Renovació de la pàgina web 
3. Dinamització comercial 
4. Organització d’activitats per Carnestoltes 
5. Activitats dia de la dona 
6. Dia del pare 
7. Fira del Comerç 
8. Dia mundial de la salut 
9. Sant Jordi 
10. Actes dins la Festa Major 
11. Mercat d’estiu 
12. Compres refrescants 
13. Black Friday 
14. Campanya Nadal 



 

  
 

 

 

 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució  

La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de 
l’organització i desenvolupament de les activitats, material i contractació 
d’espectacles, proveïdors, etc.  
Aquestes activitats estan previstes entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 
2021 

 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació de Comerciants de Celrà, amb un 
import de 5.500 euros per a col·laborar amb les despeses derivades del seu 
“Projecte 2021” de dinamització comercial 
Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 50% de l’import concedit mitjançant transferència 
bancària al compte corrent especificat per l’entitat perceptora. 
El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció.  
 
4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 15 de 
novembre de 2021, mitjançant la presentació de la documentació requerida al 
Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.  
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a 
l’Ajuntament de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 
A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així 
com una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus 
objectius.  
A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres 
documents de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació 
documental de la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau.  
El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la 
mateixa finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat 
del/de la 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.  
Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits per cadascun dels projectes, corresponents a 850 euros 1.500 euros, 
respectivament. En el supòsit que no es justifiquin aquests imports, les subvencions 
atorgades es reduiran en la proporció corresponent a la part no justificada, 
procedint-se a la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament 
corresponent. 
Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que 
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A 
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària 
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de 
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.  
 
5.Obligacions de les parts 
Per part de l’entitat beneficiària: 
 1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat 
a l’efecte.  



 

  
 

 

 

2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals es 
concedeixen. 
3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat a 
la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les subvencions 
concedides. 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat d’acord 
amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i 
en aquest conveni. 
 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 
 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 
precedents acords. 
 
6. Protecció de dades  
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i a qualsevol altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni. 
 
7. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat 
o projecte. 
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a 
la normativa següent: 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. 



 

  
 

 

 

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
9. Resolució de conflictes 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós 
administrativa referent al Municipi de Celrà. 
 
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 
 
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. 

 
Celrà a la data de signatura electrònica. 

 
 
9.3.- Licitació del contracte mixt de subministrament i d’obres consistent en 
l’adquisició de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum a l’escola l’Aulet i la 
seva instal·lació. Exp. x171/21 
 

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 el contracte 
administratiu per l’adquisició de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum i la seva 
instal·lació a l’escola l’Aulet, en virtut del Decret d’Alcaldia 115/2021. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Celrà, en sessió ordinària de data 8 de setembre de 2020, va 
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària titulat ‘Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per autoconsum a l’Escola Aulet. 
 
3.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la 
licitació. 
 
4.- 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. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159.6 LCSP regula el procediment obert simplificat abreujat. 
 
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 



 

  
 

 

 

i d’obres 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 
323/2021 de 30 de març. 
 
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 
abreujat, del contracte administratiu mixt de subministrament i d’obra per a l’adquisició de 
plaques fotovoltaiques per l’autoconsum i la seva instal·lació a l’escola l’Aulet de Celrà, per 
import de 65.747,13€, IVA inclòs (54.336,47€, IVA exclòs). 

 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha 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 simplificat abreujat, 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 10 dies hàbils es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar la despesa per finançar (mitjançant recursos ordinaris) les 
despeses derivades del contracte per l'import de 65.747,13€, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 76.3231.62300 ‘Plaques fotovoltaiques escola Aulet’ a càrrec del 
pressupost vigent de la Corporació. 
  

10.- Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17:20 
hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
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