
 

  
 

 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número: 10  
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 7 de juny de 2022 
Horari: de 18.00 hores a 18.25 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 18.00 hores del dia 7 de juny de 2022 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 segona convocatòria, sota la Presidència de l’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 DE DATA 17 DE MAIG DE 2022. 

Es dona per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 17 de 
maig de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 

 

 



 

  
 

 

 

2. MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER MARINA MITJÀ SAGUÉ NÚMERO 8 
DE CELRÀ, PEL QUE FA A LA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE LA PLANTA PRIMERA I 
CANVIS DE DISTRIBUCIÓ (expedient x2019001113). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 19 de maig de 2020, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir 
llicència municipal per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer marina Mitjà 
Sagué núm. 8 de Celrà (ref. cadastral núm. ............. ), a favor de la Sra. ....... 
2.-En data 4 de maig de 2022, registre d’entrada E2022002877, el Sr. ........, en 
representació de la Sra. ............., presenta documentació amb modificacions respecte a la 
llicència atorgada. 
3.- En data 6 de maig de 2022 l’arquitecta municipal emet informe favorable per a la 
modificació de la llicència urbanística concedida per modificació de la superfície construïda 
de la planta primera i els canvis de distribució de l’habitatge. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

Article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el Reglament 
d' obres, activitats i serveis dels ens locals; article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques, l’ordenança fiscals número 
5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i l’ordenança reguladora 
número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 

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 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.-  Aprovar la modificació de la llicència urbanística concedida a la Sra. ............. amb 
DNI núm. ***3834** per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Marina 
Mitjà Sagué núm. 8 de Celrà, que comporta la modificació de la superfície construïda de la 
planta primera i els canvis de distribució de l’habitatge, salvat el dret de propietat i sens 
perjudici de tercer. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva 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: 8.132,26 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:          264,30 €  

Bonificació 10% (Nivell A etiqueta energètica) -26,43 € 

 
TOTAL:    237,87 Euros 

 

Tercer.- Aprovar la taxa de modificació de llicències d’import 80,00 euros. 

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



 

  
 

 

 

 

3. ATORGAMENT DE PRÒRROGA LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’INICI DE LES 
OBRES DE REFORMA I CANVI D’ÚS PER A LA CREACIÓ DE 3 HABITATGES AL 
CARRER ARENY NÚMERO 1 DE CELRÀ (expedient X2020001019). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 1 de juny de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va concedir 
al Sr. ........... llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús per a la creació de 3 habitatges 
al carrer Areny núm. 1 de Celrà.   

 
De conformitat a la pròpia llicència urbanística el termini per iniciar les obres és d’un any i el 
termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació de la llicència, resolució degudament notificada en data 15 de juny de 2021. 
 
La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant 
del termini de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció per 
la meitat del termini que es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans d’exhaurir-se 
els terminis establerts. 
 
2. En data 20 de maig de 2022, registre d’entrada municipal núm. 3.421, el Sr. ........... 
sol·licita ajornar indefinidament els terminis de la llicència d’obres per a la reforma i canvi 
d’ús per a la creació de 3 habitatges al carrer Areny núm. 1 de Celrà, atès que s’estan 
realitzant els tràmit de reparcel·lació de la finca objecte de les obres.  
 
3. En data 27 de maig de 2022 l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe. , en el que 
es justifica que de conformitat amb el que estableix la normativa vigent només podran 
atorgar-se pròrrogues dels terminis inicials, per la meitat dels mateixos, sempre que es 
sol·licitin amb anterioritat a la seva finalització. 
 
FONAMENTS DE DRET 

L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme disposa que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les 
obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten 
d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 

Atès que la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major s’ha sol·licitat abans d’exhaurir-
se el termini. 

Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora 
de la taxa per expedició de documents administratius; 

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 
323/2021, de data 30 de març. 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat l’adopció 
del següent, 

 
ACORD 

 



 

  
 

 

 

Primer.-  Concedir al Sr. .............. amb DNI núm.***2051** una pròrroga del termini d’inici 
de les obres atorgat amb la llicència urbanística per les obres de reforma i canvi d’ús per a la 
creació de 3 habitatges al carrer Areny núm. 1 de Celrà, fins al dia 15 de desembre de 2022. 

Segon.- Advertir al Sr. .............., a la vista de la petició feta a la instància de 20 de maig 
de 2022, registre d’entrada municipal núm. 3.421, que finalitzat el termini de la pròrroga 
acordada en el punt anterior sense que es produeixi l’inici de les obres, es produirà la 
caducitat de la llicència atorgada, i s’haurà d’iniciar de nou la petició i atorgament de nova 
llicència. 

Tercer. - Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 

Quart.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  
   

4. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA NÚMERO 5 DE CELRÀ (expedient 
x20222000578). 

ANTECENTS DE FET 

1.- En data 5 d’abril de 2022, registre d’entrada E2022002253, la Sra. ............, en 
representació del Sr. ..........., sol·licita llicència urbanística per a reforma i ampliació 
d’habitatge situat a la Plaça Església número 5 de Celrà. 

2.- En data 11 d’abril de 2022, registre de sortida S2022001048, es requereix al Sr. ............ 
documentació complementària. Requeriment que es reitera en data 18 de maig de 2022, 
registre de sortida municipal núm. 1.431, 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. Requeriment rebut en data 18 de maig 
de 2022. 

3.- En data 19 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003375, la Sra. ..........., en 
representació del Sr. Joel Saus Raurell, presenta documentació complementària. 

4.- En data 20 de maig de 2022, emet 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 
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 al Sr. ............ amb DNI ***3975** llicència urbanística per a reforma i 
ampliació d’habitatge situat a la Plaça Església número 5 de Celrà (ref. cadastral núm. 
............), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 

Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. 

Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 

1. 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.  
 

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 i amb el Pla Especial del Nucli Antic de Celrà. 
16. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 

corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  
17. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
18. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
19. En el cas d’haver d’obrir rases a la via pública, caldrà sol·licitar una llicència a 

part. 
20. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 

definitives en els espais públics.  
21. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
22. 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.  

23. 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: 26.181,38 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:        850,89 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL: 1.017,89 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. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A SUBSTITUCIÓ DE COBERTA 
I REFORÇ ESTRUCTURAL  AL CARRER PIRINEUS NÚMERO 106-110 DE CELRÀ 
(expedient X2022000688). 

ANTECENTS DE FET 



 

  
 

 

 

1.- En data 2 de maig de 2022, registre d’entrada E2022002804, el Sr. ............, en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, sol·licita llicència urbanística per a la substitució 
de coberta de fibrociment i instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de magatzem 
situat  al carrer Pirineus número 127 de Celrà. 

2.- En data 10 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003033, el Sr. ............., en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, presenta instància detallant que només es 
procedirà als treballs detallats en la Fase 1 del projecte de fotovoltaica, corresponents a 
obertura de rases, execució de fonamentacions i instal·lació de fotovoltaica a les diferents 
pèrgoles d’aparcament i coberta d’oficines. 

3.- En data 11 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003059, el Sr. ..............., en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, presenta instància detallant que es sol·licita 
llicència  dels treballs detallats en la Fase 2 del projecte de fotovoltaica, corresponents a la 
substitució de coberta de fibrociment i treballs detallats en la Fase 2. 

4.- En data 20 de maig de 2022, emet 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 
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 a l’empresa MEDICHEM SA amb NIF A-08287104 llicència urbanística per 
a substitució de coberta i reforç estructural  al carrer Pirineus núm. 106, 108 i 110 de Celrà 
(ref. cadastral núm. ..............), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 

Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. 

Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 

1. Alta IAE del constructor. 

2. Projecte executiu visat.  



 

  
 

 

 

3. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 

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

Condicions particulars: 

1. 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: 

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. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
5. La llicència no inclou la construcció de les tanques. 
6. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 

7. 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. 

8. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
9. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
10. 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.  

11. 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.  

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

13. No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai 
públic, sense prèvia autorització.  

14. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les 
obres i totalment acabats. 

15. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 
definitives en els espais públics.  

16. Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra. 
17. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
18. 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: 252.123,31 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:       8.194,01 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL: 8.516,01 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. 

 
6. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA PÈRGOLA 
D’APARCAMENT AL CARRER PIRINEUS, 106, 108, 110 I 127 DE CELRÀ (expedient 
x2022000793). 

ANTECENTS DE FET 

1.- En data 2 de maig de 2022, registre d’entrada E2022002804, el Sr. ............., en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, sol·licita llicència urbanística per a la substitució 
de coberta de fibrociment i instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de magatzem 
situat  al carrer Pirineus número 127 de Celrà. 

2.- En data 10 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003033, el Sr. .........., en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, presenta instància detallant que només es 
procedirà als treballs detallats en la Fase 1 del projecte de fotovoltaica, corresponents a 
obertura de rases, execució de fonamentacions i instal·lació de fotovoltaica a les diferents 
pèrgoles d’aparcament i coberta d’oficines. 

3.- En data 11 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003059, el Sr. ..........., en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, presenta instància detallant que es sol·licita 
llicència  dels treballs detallats en la Fase 2 del projecte de fotovoltaica, corresponents a la 
substitució de coberta de fibrociment i treballs detallats en la Fase 2. 

4.- En data 20 de maig de 2022, emet informe favorable l’arquitecta municipal i en data 26 
de maig de 2022, ha emès informe favorable l’enginyer municipal. 

5.- Ha emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

FONAMENTS DE DRETS 

6. 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 
7. 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. 



 

  
 

 

 

8. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 
9. 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. 
10. 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 
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 a l’empresa MEDICHEM SA amb NIF A-08287104 llicència urbanística per 
a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i construcció d’una nova pèrgola d’aparcament al 
carrer Pirineus, 106, 108, 110 i 127 de Celrà (ref. cadastral núm. ..................), salvat el 
dret de propietat i sens perjudici de tercer. 

Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat 
les obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la 
present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de 
començament com del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini 
què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis 
establerts. 

Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 

4. Alta IAE del constructor. 

5. Projecte executiu visat.  

6. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 

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

Condicions particulars: 

1. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes 
a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 

2. Els panells fotovoltaics es situaran coplanars en el cas de cobertes inclinades. 
3. Els panells fotovoltaics es situaran dins del gàlib de 30º que forma la intersecció 

de la façana amb l’alçada reguladora màxima en el cas de cobertes planes. 

4. Els inversors i les seves proteccions, i atès que es tracte d’una potència total de 
la instal•lació fotovoltaica superior a 50 kW, estaran ubicats dins d’un local tècnic 



 

  
 

 

 

classificat com a local de risc especial baix, d’acord amb l’apartat 2 del CTE DB 
SI 1. 

5. Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i dels inversors a la porta 
d’accés al local. El senyal de risc fotovoltaic serà un triangle com el de la figura, 
amb una amplada mínima de 20 cm. 

 

6. Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als 
inversors. El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 metres. 
En accessos a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. es reduirà la distància per tal 
d’assegurar al màxim la identificació del cablejat de contínua.  El senyal serà de 
color vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, 
en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20.  L’etiqueta de senyalització del 
cablejat de corrent continu serà: 

 

Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques  

adequades per garantir la seva durabilitat a la intempèrie. 

7. La instal·lació fotovoltaica no ha d’impedir el bon funcionament dels sistemes de 
seguretat en cas d'incendi de l’edifici, respectant especialment aquest aspectes: 

- Respecte a la sectorització dels diferents sectors d’incendi, tant dins de l’edifici 
com en coberta, els passos de cablejat entre sectors d’incendis no han d’alterar 
la configuració del sector d’incendi, adoptant les mesures necessàries per a que 
el tancament del sector d’incendi continuï oferint les mateixes prestacions. 

- Respecte a la reacció al foc dels materials de façana, els materials emprats han 
de respectar la normativa vigent de protecció en front el foc. 

- Respecte al funcionament d’exutoris i ventilacions en cas d’incendi, la disposició 
dels mòduls i dels diferents materials no dificultaran el funcionament d’exutoris 
i/o ventilacions. 

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. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
5. La llicència no inclou la construcció de les tanques. 
6. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 

7. 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. 

8. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
9. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
10. 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.  

11. 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.  

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

13. No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai 
públic, sense prèvia autorització.  

14. Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les 
obres i totalment acabats. 

15. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i 
definitives en els espais públics.  

16. Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra. 
17. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
18. 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: 

Base liquidable pèrgola 22.352,55 
Tipus Gravamen 

3,25% 726,46 

Base liquidable instal·lació 
fotovoltaica 165.678,32 3,25% 5.384,55 

Bonificació 95% (OF. 5.4.2.c))   -5.115,32 

IMPORT ICIO                     

 
  
      995,69 € 

 

Placa informativa:     12,00 € 

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

 
TOTAL:    1.317,69 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. 

 



 

  
 

 

 

 
7. ACCEPTACIÓ DESESTIMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA EDIFICACIÓ INDUSTRIAL PER CENTRE LOGÍSTIC I APARCAMENT AL 
CARRER TER NÚMERO 48 I RECTIFICACIÓ ANUL·LACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (expedient x2021001026). 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 28 de desembre de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 1269, es va avocar la 
competència delegada a la Junta de Govern, que s’estableix al decret d’alcaldia 323/2021, 
de data 30 de març, per aquest concret acte relacionat amb l’expedient x1026_2021 per 
l’atorgament de llicència urbanística per a la construcció d’una edificació industrial per centre 
logístic i aparcament al carrer Ter núm. 48 de Celrà, de la que se’n va donar compte Junta 
de Govern Local en data 18 de gener de 2022. 
 
En la mateixa resolució es va atorgar a l’empresa LOGICOR ESPAÑA SL amb NIF núm. B-
86788080 llicència urbanística per a la construcció d’una edificació industrial per centre 
logístic i aparcament al carrer Ter núm. 48 de Celrà, aprovant-se la liquidació següent: 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 11.441.090,15 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:   371.835,43 €  

Placa informativa: 12,00 € 

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

TOTAL: 372.157,43 Euros  

 

L’esmentada resolució va ser notificada en data en data 3 de gener de 2022. 
2. La liquidació practicada en dita resolució no va ser ingressada durant el període de 
pagament en voluntària i en data 01/04/2022 es va dictar providència de constrenyiment 
 
3. En data 6 de maig de 2022, registre d’entrada municipal núm. 2.963, el Sr. ............. en 
representació de l’empresa LOGICOR ESPAÑA SL sol·licita la nul·litat de la liquidació 
provisional d’obres i el desistiment a  la llicència urbanística per a la construcció d’una 
edificació industrial per centre logístic i aparcament al carrer Ter núm. 48 de Celrà. 
 
4. En data 25 de maig de 2022 l’Arquitecta municipal a emès informe en relació a l’esmentada 
llicència del qual se’n desprèn que no s’han iniciat les obres. 
 
5. En data 25 de maig de 2022, registre d’entrada municipal núm. 3.526, el Sr. ............... 
aporta document de representació per part de l’empresa LOGICOR ESPAÑA SL. 
 
6. En data 30 de maig de 2022 ha amés informe l’interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’ article 94 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de els administracions públiques, estableix que “ Tot interessat pot desistir de la seva 
sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, pot renunciar las 
seus drets” ,  l’article 94.3 estableix que “Tant el desestiment com la renúncia es 
poden realitzar per qualsevol mitjà que en permeti la constància” i l’article 94.4 



 

  
 

 

 

estableix “L’administració ha d’acceptar completament el desestiment o la renúncia, 
i ha de declarar conclús el procediment (...)” 
 

2. L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

L’article 100 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, assenyala que l’ICIO és un tribut 
indirecte que el seu fet imposable està constituït per la realització, dins del terme 
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la que s’exigeixi obtenció de 
la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no dita llicència, sempre 
que la seva expedició correspongui a l’ajuntament de la imposició. 

Per un altre costat, l’article 102 del mateix cos legal diu que la base imposable de l’impost 
està constituït pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén per 
tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. 

L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara 
que no s’hagi obtingut la corresponent llicència. En les Sentències del Tribunal Suprem 
de 28 de gener de 1994, 8 de febrer de 1994, 31 de maig de 1994, 24 de juny de 1996 
i 12 d’abril de 1997, el Tribunal Suprem ha entès que efectivament per a la determinació 
de l’ICIO ha d’entendre’s en el moment d’inici de les respectives construccions, 
instal·lacions o obres, i en cap supòsit a les dates de sol·licitud o concessió de les 
respectives llicències urbanístiques. 

3. Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Obres i 
Instal·lacions i ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per expedició de 
documents. 

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 
323/2021, de data 30 de març. 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Acceptar i declarar el desistiment de la llicència urbanística, aprovada per Decret 
d’Alcaldia 1269/2021, de data 28 de desembre, per a la construcció d’una edificació industrial 
per centre logístic i aparcament al carrer Ter núm. 48 de Celrà a sol·licitud de l’empresa 
LOGICOR ESPAÑA SL. 
 
Segon. Anul·lar la liquidació girada a LOGICOR ESPAÑA SL de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, per un import total de 371.835,43 euros, atenent que no s’han iniciat 
les obres i s’ha declarat el desistiment de la llicència d’obres que va servir de base a dita 
liquidació. 
 
Tercer-.- Notificar aquest acord al Sr. ................ en representació de l’empresa LOGICOR 
ESPAÑA SL i a Xaloc. 
 
Quart .- Procedir a l’arxiu de l’expedient x2021001026 sense més tràmits. 

 
 

 



 

  
 

 

 

8. ACORD DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MENJADOR DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (expedient X2021000847). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 3 de desembre de 2019, es va adjudicar el 
contracte del servei de menjador de les escoles bressol municipals, a favor de l’empresa Bo 
i sa, servei d’àpats, S.L. amb domicili a la Carretera Cartellà Nau F2 de 17150 Sant Gregori 
amb CIF B-55004436 per un import de 72.764,64 euros, IVA exclòs (80.041,11 Euros, IVA 
inclòs), corresponent a 19 mesos de contracte (previsió a 1 de gener de 2020 i fins al juliol 
de l’any 2021), a comptar des de l’inici de la prestació objecte del contracte. 

El contracte es va formalitzar en data 13 de gener de 2020, amb efectes a partir d’aquest 
mateix dia i estableix que serà prorrogable de forma expressa. 

2. En sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2021, es va aprovar 
una primera pròrroga prevista en el contracte del servei, des del dia 8 de setembre de 2021 
fins a la finalització del servei de “casalet d’estiu” que s’organitzarà durant el mes de juliol 
de 2022. 

3. En data 10 de maig de 2022, RE 2022003009, l’empresa adjudicatària sol·licita una segona 
pròrroga prevista en el contracte de servei. 

4. La tècnica d’educació ha emès informe favorable a la pròrroga del contracte, en data 11 
de maig de 2022, segons consta a l’expedient, concretament des del dia 5 de setembre de 
2022 en que s’inicia el curs escolar, fins a la finalització del “casalet d’estiu” que s’organitzarà 
durant el mes de juliol de 2023. 

5. Consta a l’expedient els corresponents documents comptables de l’autorització i disposició 
de la despesa. 

6.- Han emès informe favorable a la pròrroga la secretària de la corporació. 

FONAMENTS DE DRET  

1. La clàusula tercera del contracte administratiu i la clàusula 5a del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte administratiu  estableixen que “La durada 
del contracte serà d’un any i 7 mesos (19 mesos), concretament des del dia 13 de gener de 
2020 fins a la finalització del casalet del mes de juliol de l’any 2021. El contracte serà 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de 43 mesos (3 anys i 7 mesos).”  

2. 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 323/2021 de 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 

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

ACORD 

Primer. Prorrogar el contracte del servei de menjador de les Escoles Bressol Municipals de 
Celrà, Trapelles i Gínjols, formalitzat amb l’empresa Bo i Sa, Servei d’Àpats, S.L., amb efectes 
a nivell de prestació efectiva del servei des del dia 5 de setembre de 2022 fins a la finalització 
del servei de “casalet d’estiu” que s’organitzarà durant el mes de juliol de 2023.  

Segon. Autoritzar i disposar les despeses següents: 



 

  
 

 

 

 8.425,38 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 76 3233 22105 “Menjador EB 
Trapelles” del pressupost vigent de la corporació. 

 8.425,38 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 76 3234 22105 “Menjador EB 
Gínjols” del pressupost vigent de la corporació. 

 14.744,41 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 76 3233 22105 “Menjador EB 
Trapelles” del pressupost de la corporació de 2023. Aquesta despesa queda 
condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2023. 

 14.744,41 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 76 3234 22105 “Menjador EB 
Gínjols” del pressupost de la corporació de 2023. Aquesta despesa queda 
condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2023. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Bo i Sa, Servei d’Àpats, S.L. 

Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació. 

 

9. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES PAVIMENTACIONS A CELRÀ,  D'UN 
TRAM DEL CARRER TER (DAVANT NAU BRIGADA), CARRER NÒRIA (ROTONDA C-
66 AMB ENCREUAMENT CARRER PIRINEUS), I EL CARRER SANT FELIU (expedient 
x2022000488). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. És objecte del present expedient la tramitació del contracte menor d’obres per 
pavimentacions a Celrà  corresponent a 3 actuacions: un tram del carrer Ter, carrer Nòria 
(Rotonda C-66 amb encreuament carrer Pirineus), i el carrer Sant Feliu de la localitat de 
Celrà, de conformitat amb la descripció de la memòria valorada aprovada per decret d’alcaldia 
618 de 17 de maig de 2022, expedient X2022000673. 

2. A tal efecte, es va convidar a les sis empreses que consten a l’expedient per a què 
presentessin la seva oferta econòmica, sent les que l’han presentat les següents: 

Nom Data registre Número 
registre 

Import IVA 
exclòs 

Rubau Tarres SAU 27/05/2022 E20220003556 39.053,78 € 

Agustí y Masoliver SA  27/05/2022 E20220003564 39.400,00 € 

Aglomerats Girona SA 27/05/2022 E20220003569 39.338,84 € 

 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Rubau Tarres SAU, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit suficient 
per a l’execució del contracte. 



 

  
 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de obres  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic l’objecte del contracte és d’obres/ 16 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

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

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 

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 Rubau Tarres SAU, amb NIF A-17018813, el 
contracte menor d’obres per a pavimentacions a Celrà (3 actuacions), per un import totals 
de 39.053,78 euros, IVA exclòs (47.255,07 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada i subjecta a les condicions següents:  

 Caldrà presentar factura individualitzada per cada actuació: un tram del carrer 
Ter , carrer Nòria (Rotonda C-66 amb encreuament carrer Pirineus), i el carrer 
Sant Feliu de la localitat de Celrà, de conformitat amb la descripció de la memòria 
valorada aprovada per decret d’alcaldia 618 de 17 de maig de 2022. 

 

Durada del contracte: 5 de Juliol de 2022. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.61900 “Millores urbanes”, 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 les factures corresponents per les obres efectivament executades. 

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 Sr. Ferran de Toro Perpinyà (arquitecte 
tècnic), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 



 

  
 

 

 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

10. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 
DOCUMENT DEL PLA LOCAL D'HABITATGE DE CELRÀ (expedient x2022000640). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a la 
redacció del document del Pla Local d’Habitatge de Celrà. 

2. Es va convidar a tres empreses perquè presentessin la seva oferta per a la realització del 
servei. Han presentat pressupost les empreses següents: 

Nom Número 
registre 

Data registre Import oferta 
IVA exclòs 

Portacabot SL 3153 13/05/2022 7.090,00 € 
GMG Plans i Projectes SLP 3191 16/05/2022 7.100,00 € 

 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Portacabot SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit suficient 
per a l’execució del contracte. 

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, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 



 

  
 

 

 

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 PORTACABOT SL, amb NIF B-64692916, el contracte 
menor de serveis per a la redacció del document del Pla Local d’Habitatge de Celrà, per un 
import de 7.090,00 euros, IVA exclòs (8.578,90 euros, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada. 

Durada del contracte: 1 d’octubre de 2022. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.9310.22706 ‘estudis i projectes tècnics, 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 de la Sra. Joana Argerich Herreras 
(arquitecta municipal), que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

11. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN TRACTOR 
JOHN DEERE PER REALITZAR TASQUES DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES 
DEL MUNICIPI (expedient X2022000759). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de subministrament per 
a l’adquisició d’un tractor John Deere per realitzar tasques de manteniment de les zones 
verdes del municipi, justificant-se la raó per que no es fa consulta a tres empreses, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 25.1 c) i 26.1c) de les bases d’execució del 
pressupost municipal. 

2. Es va convidar a l’empresa VERNIS & TABERNER EQUIPS, SL que ha presentat la següent 
oferta económica: 14.275,00 Euros, Iva exclòs (17.272,75 Euros, IVA inclòs). 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa VERNIS & TABERNER EQUIPS, SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 
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. 



 

  
 

 

 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit suficient 
per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 

2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

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

3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 

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 VERNIS & TABERNER EQUIPS, SL, amb NIF B-
60199825, el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un tractor John Deere 
per realitzar tasques de manteniment de les zones verdes del municipi, per un import de 
14.275,00 Euros, Iva exclòs (17.272,75 Euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta 
presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1700.63300  “Tractor”, 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 Cap de Manteniment dels Serveis 
Municipals, que exercirà les facultats del responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 



 

  
 

 

 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

12. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER TREBALLS DE PINTURA 
DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI (expedient 
X2022000814). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a treballs 
de pintura de senyalització viària de diversos carrers del municipi deteriorada per el pas del 
temps. 
 
2. A tal efecte, es va convidar a les tres empreses que consten a l’expedient per a què 
presentessin la seva oferta econòmica, sent les que l’han presentat les següents: 
 

Nom empresa Import oferta (IVA exclòs) 
SPD GIRONA, SL 12.426,35 € 
CROSSBASSA, SL --------- 
BOR COMPLEMENTOS Y SEÑALIZACIONES,  --------- 

 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa SPD GIRONA, SL, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit suficient 
per a l’execució del contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 17de 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, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 



 

  
 

 

 

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 SPD GIRONA, SL, amb NIF B-17367491, el contracte 
menor de serveis per a dur a terme treballs de pintura de  senyalització viària a diversos 
carrers del municipi, per un import de 12.426,35 euros, IVA exclòs (15.035,88 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.  
 
Durada del contracte: Fins el 31/07/2022 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària per vinculació 
jurídica 80.1330.21000  “Conservació senyalització viària horitzontal i vertical”, 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 Cap de Manteniment dels Serveis 
Municipals, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 
 
13. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REVISIÓ PREVENTIVA DEL 
BUFADOR DE LA EDAR (expedient x2022000557). 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a: SERVEI 
DE REVISIÓ PREVENTIVA DEL BUFADOR C. 

2. A tal efecte, es va convidar a l’empresa AERZEN IBERICA SAU per a què presenti la seva 
oferta econòmica: 

Nom Import IVA exclòs 

AERZEN IBERICA SAU 3.203,93€ 

 

Ha quedat justificat a l’informe de l’òrgan de contractació el motiu pel qual no s’han demanat 
més pressupostos, de conformitat amb els arts. 25.1.c) i 26.1.c) de les bases d’execució del 
pressupost. 



 

  
 

 

 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa AERZEN IBERICA SAU, i motivant la necessitat del contracte, justificant 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. 

4. Consta informe de secretaria de conformitat amb la proposta de contractació en 
compliment del que disposa l’apartat 8 de la disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

5. Consta a l’expedient el document de reserva pressupostària, disposant del crèdit suficient 
per a l’execució del contracte. 

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, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 

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 AERZEN IBERICA SAU, amb NIF  A28759918, el 
contracte menor de serveis per al SERVEI DE REVISIÓ PREVENTIVA DEL BUFADOR C, per un 
import de 3.203,93 euros, IVA exclòs (3.876,76 euros, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  80 1600 
21301 “Arranjament i manteniment maquinària, inst. i  utillatge EDAR”, 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 de Ester Barneda i Gratacós, que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 

Setè. Notificar aquest acord a les empreses que han presentat oferta i comunicar a 
l’adjudicatari que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 

Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 

14. ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ COLLA DEL SENGLAR DE 
CAMPDORÀ-CELRÀ PER A SUFRAGAR PART DE LA DESPESA DE LA COMPRA DE 
MAQUINÀRIA PER A NETEJAR ELS BOSCOS EN EL TERRITORI EN EL QUAL TENEN 
LA TITULARITAT CINEGÈTICA (expedient X2022000487). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Associació Colla del Senglar de Campdorà-Celrà és una associació amb domicili social a 
Celrà que vetlla pel control cinegètic de les poblacions de porc senglar per tal de controlar la 
seva expansió i els possibles danys derivats del creixement desmesurat d’aquesta espècie.  

2. En data 11 de març de 2022, registre municipal d’entrada E2022001660, el Sr. ............, 
amb NIF ***9127** en representació de l’Associació Colla del Senglar de Campdorà-Celrà, 
NIF G17675661, ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal de sufragar part de la 
despesa derivada de la compra de maquinària per a netejar els boscos amb l’objectiu 
d’accedir a aquells que no són transitables, per la manca de gestió forestal, per poder exercir 
el control de les poblacions de porc senglar en el territori on tenen la titularitat cinegètica.   

3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 12 de maig de 2022. 

4. 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 30 de març, publicat al BOP de Girona en data 14 d'abril de 2021. 

Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Colla del Senglar de Campdorà-Celrà, 
NIF G17675661, adreça carretera de Palamós, 134, 3-4a, esc 1, 17460 Celrà i adreça 
electrònica a efectes de notificacions xzepol@gmail.com,  en els termes que tot seguit 
s’indiquen: 

 Una subvenció per import de 1.000 euros destinada a sufragar part de la despesa 
de la compra de maquinària per netejar els boscos del municipi pel control de les 
poblacions de porc senglar en el territori en el qual tenen la titularitat cinegètica. 

 



 

  
 

 

 

Segon. 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 COLLA DEL SENGLAR DE CAMPDORÀ-CELRÀ PER SUFRAGAR 
PART DE LA DESPESA PER LA COMPRA DE MAQUINÀRIA PER A LA NETEJA DE 
BOSCOS DEL MUNICIPI. 

A Celrà a xx de juny de 2022 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas i 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. ......... amb DNI ***1273** com a representant de l’Associació Colla 
del Senglar Campdorà-Celrà, amb CIF G17675661 i domicili a la carretera de Palamós, 
134-136, 3,4 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 Colla del Senglar de Campdorà-Celrà és una associació amb domicili 
social a Celrà que té la responsabilitat del control cinegètic d’acord amb el que fixa la 
Llei 1/1970, de 4 d’abril de caça, del porc senglar al sector del massís de les Gavarres 
de Celrà. 

Per tal de poder desenvolupar el control de les poblacions de porc senglar i evitar els 
riscos de l’increment descontrolat d’aquesta espècie, aquesta entitat portarà a terme 
tasques de neteja dels boscos amb l’objectiu d’accedir a aquells que no són 
transitables, per la manca de gestió forestal, per poder exercir el control de les 
poblacions de porc senglar en el territori en el qual tenen la titularitat cinegètica. Les 
tasques de neteja de boscos requereixen maquinària específica per aquesta finalitat. 

2. L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Celrà té interès en donar suport a 
aquesta entitat per aconseguir una població estable de porc senglar en el municipi que 
no generi conflictes.  Per tal de col·laborar, l’Ajuntament vol contribuint en les despeses 
derivades de la compra de maquinaria per netejar els boscos per facilitar el control 
cinegètic efectuat per l’Associació Colla del Senglar de Campdorà-Celrà. 

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 les despeses derivades de la compra de maquinaria per a la 
neteja dels boscos del municipi de Celrà per tal de facilitar les tasques de 
control cinegètic del porc senglar. 

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de la 
compra realitzada entre l’1 de gener i 31 d’octubre de 2022 de maquinària 



 

  
 

 

 

per a la neteja de boscos.   

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 

L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Colla del Senglar de 
Campdorà-Celrà, amb un import de 1.000 euros per a col·laborar amb les 
despeses derivades de la compra de maquinària per a la neteja de boscos. 

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es 
procedirà al pagament del 100% de l’import concedit 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 30 de 
novembre 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 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 1.000 euros. 
En el supòsit que no es justifiqui aquest import, 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’aquesta subvenció i dins del termini atorgat 
a l’efecte. 

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



 

  
 

 

 

 
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 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 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 la finalitat per la qual 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 del 100% de la subvenció concedida en 
el moment de la signatura del conveni regulador de la subvenció.  

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2022: 23.3110.48901 “Aportació Associació Colla el senglar 
de Celrà”. 

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. 

 

15. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

No n’hi ha. 

 

16. COMUNICACIONS I INFORMACIONS. 

No n’hi ha. 

 

CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 18.25 
hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 


