
 

 
 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número: 13  
Caràcter: sessió ordinària 
Convocatòria: 19 de juliol de 2022 
Horari: de 17.00 hores a 17.35 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 17.00 hores del dia 19 de juliol 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 primera 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 (que 
s’incorpora abans de la votació del punt 6) 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 5 DE JULIOL DE 2022. 

Es dona per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 5 de 
juliol de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 

 



 

 
2. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA AL CARRER JOAN COROMINES 
NÚM. 14 DE CELRÀ (expedient x2022000485) 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 16 de març de 2022, registre d’entrada E2022001808, el Sr. ......., en 

representació del Sr. ......, sol·licita llicència d’obres per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat  i piscina al carrer Joan Coromines número 14 de Celrà. 
 

2. En data 5 d’abril de 2022, registre de sortida S2022000944, es requereix al Sr. ....... 
documentació complementària. 
 

3. En data 2 de juny de 2022, registre d’entrada E2022003732, el Sr. ...., en representació 
del Sr. ....., presenta part de la documentació complementària. 
 

4. En data 10 de juny de 2022, registre de sortida S2022001740, es requereix al Sr. .... 
documentació complementària. 
 

5. En data 23 de juny de 2022, registre d’entrada E2022004240, i en data 28 de juny de 
2022, registre d’entrada E20220004306, el Sr. ...., en representació del Sr. ......, 
presenta documentació complementària. 
 

6. En data 6 de juliol de 2022, 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. 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.- Concedir al Sr. ..... amb DNI núm. ***9213** llicència municipal per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Joan Coromines núm. 14 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). 
2. Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que 

no han estat introduïdes modificacions respecte el projecte bàsic objecte de la 
llicència. 

3. Estudi de seguretat i salut visat.  
4. Aportar informe de servidumbres aeronàuticas a l’Agencia Estatal de Seguridad Aerea 

del Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana. 
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. Els panells solars instal·lats en les cobertes hauran de col·locar-se coplanars en el 
cas de cobertes inclinades i dins del gàlib de 30º en el cas de cobertes planes.  

19. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
20. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
21. es 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.  

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 401.431,22 

Tipus Gravamen 
 

 3,25% 13.046,51 

Base liquidable piscina 10.485,72 3,25% 340,79 

Bonificació etiqueta 
energètica A:  10%vivenda 
liquidable   -1.304,65  
 
Placa informativa:   12,00 € 
 
Taxa municipal d'expedició 
de llicència (OF núm. 11)   310,00 € 
                             
IMPORT TOTAL   12.404,65 

 

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

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

 

3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA SITUAT AL CARRER DELS ÀNGELS 
NÚMERO 5 DE CELRÀ (expedient x2022000761) 

1.- En data 12 de maig de 2022, registre d’entrada E2022003108, el Sr. ....., en 
representació del Sr. ......, presenta sol·licitud de llicència urbanística per a la reforma i 
ampliació d’un habitatge unifamiliar en testera situat al carrer dels Àngels número 5 de Celrà. 



 

 
2.- En data 27 de maig de 2022, registre de sortida S2022001523, es requereix al Sr. ..... 
documentació complementària. 

3.- En data 9 de juny de 2022, registre d’entrada E2022003863, el Sr. ...., en representació 
del Sr. ....., presenta part de la documentació sol·licitada. 

4.- En data 6 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004641, el Sr. ....., en representació 
del Sr. ....., presenta documentació complementària. 

5.- En data 11 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004730, el Sr. ......, en 
representació del Sr. ......., presenta documentació complementària. 

6.- En data 13 de juliol de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. 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 al Sr. ...... amb DNI núm. ***2750** llicència urbanística per a la reforma 
i ampliació d’habitatge unifamiliar en testera al carrer dels Àngels núm. 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: 
6. 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. Les parets mitgeres tindran el mateix tractament que les façanes. 
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. La llicència inclou la construcció de les tanques.  
17. Caldrà complir amb l’article 46 de Tanques del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà: 
18. Les tanques de pedra existents i grafiades en els plànols d’ordenació s’hauran de 

conservar. Si per una reestructuració, caiguda o estat ruïnós, es fa necessari la seva 
reconstrucció, es realitzarà amb les mateixes característiques d’acabat i alçada que 
l’actual. Les tanques noves podran tenir una alçada màxima de 1.80 m que es podran 
fer en material massís fins a una cota màxima de 0.90m per damunt de la vorera i 
es podrà acabar en reixes (una opacitat màxima del 50% en vista frontal) , tela 
metàl·lica o vegetació arbustiva. 

19. En el cas que s’hagin d’efectuar obertures en aquestes tanques, seran de les 
dimensions mínimes i imprescindibles, i s’haurà de justificar la seva necessitat. 

20. En els edificis unifamiliars, en cas d'instal·lar aire condicionat caldrà sol·licitar la 
corresponent llicència i marcar la ubicació dels aparells.  

21. Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
22. Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
23. En el cas d’haver d’obrir rases a la via pública, caldrà sol·licitar una llicència a part. 
24. Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 

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

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
26. 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.  



 

 
27. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
28. 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: 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 257.105,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     8.355,91 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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

 
TOTAL: 8.677,91 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. DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA CONCEDIDA PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A L’AVINGUDA 
PALAGRET NÚM. 48 DE CELRÀ (expedient x2022000439) 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 4 de maig de 2022, mitjançant acord de Junta de Govern, es va atorgar llicència 

urbanística a favor del Sr. …… amb DNI núm. ***5270** llicència urbanística per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 48 de Celrà 
(ref. cadastral núm. ……), aprovant-se la liquidació següent: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 220.423,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:       7.163,75 €  

Bonificació 10%(Etiq energ Nivell A)        -716,37 € 

Placa informativa: 12,00 € 

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

 
TOTAL:  6.769,38 Euros 

 

 
En la mateixa llicència, en l’ apartat segon, s’ assenyala que les obres han d’ iniciar-
se abans de complir-se l’any de la data de concessió i quedar acabades en el termini 
màxim de tres anys. 
 

2. La liquidació practicada en dita resolució va ser ingressada en data 16 de juny de 2021. 
 

3. En data En data 20 de gener de 2022, registre d’entrada municipal núm. 466, el Sr. 
....., Arquitecte renúncia a la direcció de les obres. 

 



 

 
4. En data 1 de març de 2022, registre d’entrada municipal núm. 1.284, el Col·legi 

d’Arquitectes presenta renúncia del Sr. ...... en el que fa constar que les obres no s’han 
iniciat. 
 

5. En data 22 de juny de 2022, el Sr. ….. comunica a l’Ajuntament que no s’han iniciat les 
obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 48 de 
Celrà, ja que l’empresa constructora va ser declarada amb concurs de creditors, i 
sol·licita nova llicència amb el mateix projecte d’obres pel qual es va obtenir llicència 
urbanística i s’ha procedit a l’obertura d’un nou expedient x2022000965. 

 
6. En data 13 de juliol de 2022, l’arquitecta municipal emet informe en el que fa constar 

que no s’han iniciat les obres. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’ article 87, primer apartat, del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el 
Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, estableix que “l’ acte de 
l’ atorgament de la llicència ha de fixar els terminis d’ iniciació, interrupció màxima i 
acabament de les obres i instal·lacions que s’ autoritzin, de conformitat, si escau, amb la 
normativa aplicable. A l’ apartat tercer del mateix precepte s’ estableix que “la caducitat de 
les llicències urbanístiques es regeix pel que estableix el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, pel qual s’ aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística.” 

 
2.- En data 6 d’agost de 2010 va entrar en vigor el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Establint-se en la disposició addicional 
primera que totes les referències realitzades en altres disposicions a les lleis objecte de refosa 
s’entendran realitzades als articles corresponents al Text Refós que s’aprova. Per tant, 
s’haurà d’estar al que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
3.- L’ article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el seu segon apartat, preveu 
que “la llicència ha caducat si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l’ apartat 
1, o les pròrrogues corresponents, no s’ han començat o no s’ han acabat les obres. A 
aquestes efectes, el document de la llicència ha d’ incorporar l’ advertiment corresponent. 
En l’ apartat tercer del mateix precepte s’ assenyala que si la llicència urbanística ha caducat, 
les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’ n demana i se n’ obté una de nova, 
ajustada a l’ ordenació urbanística en vigor (…). 
 

L’ article 189, apartat cinquè, preveu que un cop caducada la llicència urbanística, l’ òrgan 
municipal competent ho ha de declarar i ha d’ acordar l’ arxivament de les actuacions, d’ ofici 
o a instància de tercers i amb l’ audiència prèvia del titular. 

Per tot l’ exposat, i de  conformitat amb el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

5.-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. 
 

6.- 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 del següent 

ACORD 
 
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència urbanística concedida en data 4 de maig de 
2022, a favor del Sr. ….. amb DNI núm.  ***5270**, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 48 de Celrà, atès que ha transcorregut un any 
per iniciar les obres, sense que aquestes s’hagin iniciat. 
 
Segon. Anul·lar la liquidació girada al Sr. ……… amb DNI núm. ***5270** de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres, per un import total de 6.447,38 euros, atenent que no 
s’han iniciat les obres i s’ha declarat la caducitat de la llicència urbanística que va servir de 
base a dita liquidació. 
 
Tercer .- Incorporar la documentació tècnica corresponent al projecte d’obres i annexes 
(Estudi de Seguretat i Salut i topogràfic), certificat del tècnic redactor conforme el projecte 
executiu no s’han introduït modificacions al bàsic pel qual es va atorgar llicència  i full 
estadística i edificació d’habitatges al nou expedient x2022000965 objecte de la nova 
sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda 
Palagret núm. 48 de Celrà, de conformitat amb el que estableix l’article 95.3 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú. 
 
Quart.- Procedir a l’arxiu de l’expedient x2022000439 sense més tràmits. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Sr. ......... 

 

5. ATORGAMENT PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA NAU NÚMERO 3 DE PROPIETAT MUNICIPAL PER 
A LA GENERACIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA (expedient x2020000996) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de juliol de 2021, es va adjudicar la nau 
industrial número 3, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a favor 
de Sokad solucions mecàniques, S.L.P., amb una durada d’un any a comptar des de la data 
de formalització, 26 de juliol de 2021. 

2. Sokad solucions mecàniques, S.L.P. ha sol·licitat la pròrroga de la concessió, aportant la 
documentació indicada a la clàusula V.3 del plec de condicions. 

3. La tècnica de promoció econòmica ha valorat aquesta documentació i ha emès informe 
favorable a aquesta pròrroga. 



 

 
4. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 26 de juliol de 2022 fins al dia 25 de juliol de 2023, inclòs. 

FONAMENTS DE DRET 

1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “El termini 
de la concessió s’atorga per 1 any, a comptar des del dia 26 de juliol de 2021. A la durada 
inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de forma expressa, una 
pròrroga per un any, d’acord amb la clàusula V.2 del plec.”. 

2. De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.  

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 de 2021, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona de data 14 d’abril de 2021. 

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

ACORD 

Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 3 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de Sokad solucions mecàniques, S.L.P., des del dia 
26 de juliol de 2022 fins al dia 25 de juliol de 2023, inclòs. 

Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, el concessionari ha de satisfer 
a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al segon any, per import de 530 
euros/mes. 

Tercer. Notificar aquest acord a 26 de juliol de 2022 fins al dia 25 de juliol de 2023, inclòs, 
així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació. 

6. APROVACIÓ DEL REEQUILIBRI ECONÒMIC CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEIS INTEGRALS DE LA PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA 2021 (expedient 
X2019000393) 

En sessió extraordinària del dia 31 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local, va adjudicar 
el contracte administratiu de concessió de servei per a la gestió i explotació de les 
instal·lacions de la piscina municipal de Celrà a favor de Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF 
B-62538228, amb una durada de dos anys de contracte. 

En data 2 de març de 2022 i registre d’entrada municipal E20220001373 i  en data 5 d’abril 
E20220002286, Llop Gestió Esportiva, SL sol·licita el restabliment de l’equilibri econòmic per 
motius de la COVID durant la gestió de la piscina 2021, presentant documentació al respecte. 

En data 20 d’abril de 2022 emet informe la tècnica d’esports. 

En data 12 de juliol de 2022 l’interventor emet informe  

Expedient: X2019000393 

Assumpte: Sol·licitud de Restabliment de l’Equilibri Econòmic del contracte de concessió de 
la gestió de la piscina municipal període 2021. 

ANTECEDENTS 

 En data 2 de març de 2022 el Sr. ......, representant de l’empresa Llop Gestió Esportiva, 
SL presenta sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic del contracte de gestió de 



 

 
la piscina municipal corresponent a la temporada de l’exercici 2021, fonamentant la seva 
sol·licitud en la reducció de l’aforament d’entrada per les restriccions imposades per la 
normativa Covid. 

 En data 23 de març de 2022, l’Ajuntament de Celrà requereix més documentació, per tal 
de resoldre la sol·licitud. 

 En data 5 d’abril de 2022 l’empresa Llop Gestió Esportiva SL, respon el requeriment i la 
sol·licitud de compensació, es quantifica per part de l’empresa en la quantitat total d’ 
11.522,74 euros 

 En data 20 d’abril de 2022, la Tècnica d’Esports emet informe amb relació a les 
restriccions d’aforament per al període d’obertura del servei, segons es detalla tot seguit 
: 

“L’ aforaments d’accés a la instal·lació de les piscines municipals en període 
d’obertura durant l’estiu 2021 va ser del 70%.” 

FONAMENTS JURÍDICS 

 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
d'Hisendes Locals. 

 RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Primer. Contingut econòmic de la reclamació. 

De la documentació aportada pel concessionari se’n desprèn el següent compte de Pèrdues i 
Guanys: 



 

 

 

Segon. Revisió dels justificants aportats pel concessionari. 

 Quant a les despeses de personal es consideren plenament acreditades les que facilita 
el concessionari per un import total de 52.061,19 euros. 

 Quant a la resta de despeses presentades pel concessionari: 
a) No s’accepten les factures que es detallen atès que no queda fefaentment acreditat 

que les mateixes estiguin destinades al Servei de la Piscina de Celrà o bé no s’aporten 
factures 

1 Import net de la xifra de negocis 54.108,26       

705000301 Prestació serveis 359,33            
705000313 Abonaments estiu 28.079,23       
705000315 Entrades punturals 5.028,38         
705000320 Cursos natació 2.170,04         
705000325 Abonament familiars complement. 622,31            
705000326 Casal temporada 47,52               
705000351 Bar 17.801,45       

4 Aprovisionaments 8.486,52 -        

602000310 Compra productes neteja 267,19 -           
602000320 Vestuari 187,10 -           
602000350 Productes farmaceutics 380,71 -           
602000360 Compra productes diversos 7.651,52 -        

6 Despeses de personal 52.061,19 -      

640000310 Retribucions personal 37.859,20 -      
641000310 Indemnitzacions 1.302,91 -        
642000310 Seguretat social a càrrec empresa 12.899,08 -      

Altres despeses explotació 4.903,29 -        

621000360 Cànon Ajuntament 2.500,00 -        
622000310 Arranjaments i conservació 250,20 -           
625000310 Assegurança RC 8,00 -                
625000320 Assegurança Multirisc 125,13 -           
626000310 Serveis bancaris 200,64 -           
627000310 Promocions publicitat... 275,02 -           
628000340 Productes químics 1.544,30 -        

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 11.342,74 -      

Despeses financeres (comissió aval) 180,00 -           

RESULTAT FINANCER 11.522,74 -      

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 11.522,74 -      

RTAT EXER.OPERACIONS CONTIN. 11.522,74 -      

RESULTAT DE L'EXERCICI 11.522,74 -      



 

 

 

b) Despeses per serveis bancaris, per valor de 388,64 euros, no es poden acceptar per 
les següents raons: 

 No s’aporten factures. 
 No s’acredita que les mateixes corresponguin al Servei de la Piscina de Celrà, més 

enllà de l’afirmació que fa el concessionari del servei. 
c) La despesa no correspon a la piscina de Celrà: 

 

d) Despeses no justificades amb factures: 

Codi
Data 

assentamen
t

Cte. 
Analítica

Acceptat
 Import 

assentamen
t 

F-63 01/07/21 602000350 No No acredita destinació Celrà 380,71       
F-52 10/06/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 1,55            
F-48 11/06/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 33,00         
F-8 21/06/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 25,14         
F-62 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 7,40            
F-71 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 183,01       
F-76 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 71,28         
F-67 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 88,97         
F-104 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 22,62         
F-105 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 28,91         
F-102 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 22,65         
F-82 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 11,78         
F-81 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 25,27         
F-83 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 3,14            
F-77 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 23,80         
F-78 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 9,05            
F-79 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 9,88            
F-50 01/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 11,54         
F-95 05/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 39,72         
F-96 05/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 17,14         
F-97 18/08/21 602000360 No No acredita destinació Celrà 9,09            

Total general 1.025,65   

Codi
Data 

assentament
Cte. 

Analítica
Acceptat

 Import 
assentament 

F-41 01/09/21 602000360 No Bar piscina Caldes 143,07           



 

 

 

Quant als ingressos declarats pel concessionari, aquesta intervenció no pot emetre informe, 
atès que no hi ha mitjans per comprovar la veracitat d’aquets.  

Per tant, es pot concloure que s’ha produït una ruptura de l’equilibri econòmic del contracte 
que entenc que s’ha de fixar en: 

Codi
Data 

assentamen
t

Cte. 
Analítica

Acceptat
 Import 

assentamen
t 

F-65 18/06/21 602000360 No No és factura 16,00         
F-53 21/06/21 602000360 No No és factura 9,40            
F-57 21/06/21 602000360 No No és factura 13,00         
F-54 21/06/21 602000360 No No és factura 9,40            
F-55 22/06/21 602000360 No No és factura 2,20 -           
F-56 29/06/21 602000360 No No és factura 1,38            
F-68 02/07/21 602000360 No No es factura 1,95            
F-58 03/07/21 602000360 No No és factura 9,60            

09/07/21 602000360 No No és factura 50,00         
F-72 17/07/21 602000360 No No és factura 10,95         
F-103 28/07/21 602000360 No No és factura 43,03         
F-73 30/07/21 602000360 No No és factura 11,90         
F-74 30/07/21 602000360 No No és factura 1,95            
F-99 12/08/21 602000360 No No és factura 18,96         
F-91 27/08/21 602000360 No No és factura 4,99            
F-98 28/08/21 602000360 No No és factura 4,18            
F-101 03/09/21 602000360 No No és factura 131,21       

335,70       



 

 

 

Tercer.  

Un cop determinat que s’ha produït un dèficit en la concessió, cal plantejar les possibles 
solucions. 
 
L’article 290 de la Llei 9/2017 inclou el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte en 
dos supòsits, d’interès un d’ells: quan es produeixi de forma directa la ruptura substancial 
de l’economia del contracte, i per causes de força major, els previstos a l’article 239, que no 
són d’aplicació al context actual. 
 
L’apartat 5è de l’article 290 el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà 
mitjançant l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. Aquestes mesures podran 
consistir: 
 

 En la modificació de les tarifes que han d'abonar els usuaris. 
 La modificació de la retribució a abonar per l'Administració concedent. 
 La reducció del termini de la concessió i, en general, en qualsevol modificació de les 

clàusules de contingut econòmic incloses al contracte.  

Import Ajustos Acceptat

1 Import net de la xifra de negocis 54.108,26       -                    54.108,26       

705000301 Prestació serveis 359,33            359,33            
705000313 Abonaments estiu 28.079,23       28.079,23       
705000315 Entrades punturals 5.028,38         5.028,38         
705000320 Cursos natació 2.170,04         2.170,04         
705000325 Abonament familiars complement. 622,31            622,31            
705000326 Casal temporada 47,52               47,52               
705000351 Bar 17.801,45       17.801,45       

4 Aprovisionaments 8.486,52 -        1.504,42         6.982,10 -        

602000310 Compra productes neteja 267,19 -           267,19 -           
602000320 Vestuari 187,10 -           187,10 -           
602000350 Productes farmaceutics 380,71 -           380,71            -                    
602000360 Compra productes diversos 7.651,52 -        1.123,71         6.527,81 -        

6 Despeses de personal 52.061,19 -      -                    52.061,19 -      

640000310 Retribucions personal 37.859,20 -      37.859,20 -      
641000310 Indemnitzacions 1.302,91 -        1.302,91 -        
642000310 Seguretat social a càrrec empresa 12.899,08 -      12.899,08 -      

Altres despeses explotació 4.903,29 -        208,64            4.694,65 -        

621000360 Cànon Ajuntament 2.500,00 -        2.500,00 -        
622000310 Arranjaments i conservació 250,20 -           250,20 -           
625000310 Assegurança RC 8,00 -                8,00                 -                    
625000320 Assegurança Multirisc 125,13 -           125,13 -           
626000310 Serveis bancaris 200,64 -           200,64            -                    
627000310 Promocions publicitat... 275,02 -           275,02 -           
628000340 Productes químics 1.544,30 -        1.544,30 -        

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 11.342,74 -      1.713,06         9.629,68 -        

Despeses financeres (comissió aval) 180,00 -           180,00            -                    

RESULTAT FINANCER 11.522,74 -      1.893,06         9.629,68 -        

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 11.522,74 -      1.893,06         9.629,68 -        

RTAT EXER.OPERACIONS CONTIN. 11.522,74 -      1.893,06         9.629,68 -        

RESULTAT DE L'EXERCICI 11.522,74 -      1.893,06         9.629,68 -        



 

 
 Així mateix, en els casos previstos a la lletra b) i a l'últim paràgraf de l'apartat 

anterior, de la durada inicial, respectant els límits màxims de durada previstos 
legalment. 

 
Cap del sistemes que preveu aquest article s’adeqüen a la realitat del present contracte. 
 
Queda clar doncs que l’única manera de restablir l’equilibri econòmic de la concessió resulta 
ser la via de la indemnització. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Proposar l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Estimar parcialment la sol·licitud formulada pel representant de Llop Gestió 
Esportiva, SL i reconèixer el dret al restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió de la 
gestió de la piscina municipal de Celrà per la temporada 2021, per un import de 9.629,68 
euros. 
 
Segon. Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’Obligació a favor de Llop Gestió Esportiva, SL per 
un import de 9.629,68 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 40.3410.22606. 
 
Consta a l’expedient la retenció de crèdit amb càrrec a aplicació pressupostària 
40.3410.22606 Activitats Esports del pressupost vigent. 

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.- Estimar parcialment la sol·licitud formulada pel representant de Llop Gestió 
Esportiva, SL i reconèixer el dret al restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió de la 
gestió de la piscina municipal de Celrà per la temporada 2021, per un import de 9.629,68 
euros. 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de Llop Gestió Esportiva, SL, amb 
CIF B62538228, per un import de 9.629,68 euros, pel concepte esmentat al punt primer. 

Tercer.- Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 40.3410.22606 Activitats esports 
del pressupost vigent de la Corporació. 

Quart.- Notificar el present acord a Llop Gestió Esportiva, SL 

Cinquè.- Comunicar el present als serveis econòmics de la Corporació 

7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE CAN CORS I EDIFICI 
ANNEX – FASE 3 (expedient x2022000646) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a la 
redacció del projecte de reforma i rehabilitació de Can Cors i edifici annex- Fase 3 de Celrà. 

 

2. Es va convidar a quatre arquitectes perquè presentessin la seva oferta per a la realització 
del servei. Han presentat pressupost els arquitectes següents: 



 

 
Nom Número 

registre 
Data registre Import oferta IVA 

exclòs 

Matèrica Estudi 
d’Arquitectura SLP 4470 01/07/2022 7.430,00 

Albert Jané Planelles 4561 05/07/2022 9.150,00 
Arquilibri SCP 4573 05/07/2022 9.830,00 
 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Matèrica Estudi d’Arquitectura SLP, 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 Matèrica Estudi d’Arquitectura SLP, amb NIF J-
16982928, el contracte menor de serveis per a la redacció del projecte de reforma i 
rehabilitació de Can Cors i edifici annex- Fase 3 de Celrà, per un import de 7.430,00 euros, 
IVA exclòs (8.990,30 euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada i subjecta a 
les condicions següents: 

 El projecte caldrà que compleixi amb a nivell formal i de contingut les prescripcions 
que regula el capítol 2 del títol 1 (arts. 12 i següents) del Decret 179/1995 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis i l’article 235.1) Decret legislatiu 2/2003 TR 
Llei municipal i de règim local de Catalunya) 

Durada del contracte: 15 d’octubre de 2022. 



 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1500.64000 “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. 

8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE MICROSOFT DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ 
(expedient X2022001031) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. El Consorci Localret, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, va adjudicar l’acord 
marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft, Microsoft grans 
comptes i VMware a les empreses següents:  

Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft: HIBERUS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, SEIDOR SA, ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL, 
RICOH ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL. 

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes 
(+ de 250 usuaris): SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL. 

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware: RICOH ESPAÑA 
SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL. 

2. Les empreses adjudicatàries de l’acord marc i el Consorci Localret han formalitzat el 
contracte en data 25 de gener de 2021 (lots 2 i 3) i 12 d’abril de 2021 (lot 1). 

 3. L’Ajuntament de Celrà està adherit al Consorci Localret i al sistema de compra 
centralitzada, acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft, 
segons acord del Ple de la Corporació de data 13 de juliol de 2021. 

Els contractes basats en l’acord marc tenen el caràcter d’administratius, es tipifiquen de 
subministrament, segons el que estableix l’article 16 de la LCSP, i es regeixen pels plecs de 
clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) de l’acord 
marc; en allò que no estigui derogat per la Llei pel Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (RGLCAP); pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública; per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; pel Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les corporacions locals (ROAS), i la resta de normes de dret administratiu, 
normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.   



 

 
En concret, són objecte d’adjudicació:  

Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft:  

Nom de l’article Unitats 

Office 365 Business 36 

 

De conformitat amb els termes que s’estableixen en l’acord marc, el contracte s’adjudica a 
l’empresa que ha presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu, segons el preu ofert 
de les llicències que s’adjudiquen.  

4. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa RICOH España SLU, 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. 

5. 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. 

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

FONAMENTS DE DRET 

1. La disposició addicional tercera de la LCSP, en relació a la Disposició addicional cinquena 
de la LBRL. 

2. L’article 227 i següents de la  LCSP, i la disposició addicional cinquena de la LBRL, pel que 
fa a la creació i règim general de les centrals de contractació.  

3. Els articles 219 a 222 de la LCSP, quant a les funcionalitats, límits i procediment de 
subscripció d’acords marc, i a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc. 

4. L’article 153 de la LCSP, en relació a la no-formalització dels contractes basats en un acord 
marc. 

5. 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 de subministrament. 

6. 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. 

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 RICOH ESPAÑA SLU, amb NIF B82080177, el 
contracte menor de subministrament i manteniment de programari de Microsoft Office 365 
Business 36 unitats, basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari 
de Microsoft (lot 1), per un import de 3.983,04 euros, IVA exclòs (4.819,48 euros, IVA 
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
65.9201.21600 “Manteniment de software”,  del pressupost vigent de la corporació i del 
pressupost de l’any 2023, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció 
municipal. La despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici 2023 està 
condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de 2023. 

Tercer. El pagament s’efectuarà amb la presentació de la factura mensual, corresponent a 
una dotzena part del preu anual dels serveis contractats prèvia fiscalització d’Intervenció. 

Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 

Cinquè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de ....... (tècnic de l’àrea d’informàtica), 
que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 

Sisè. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i comunicar a l’esmentada empresa 
que aquest acord perfecciona el contracte i dona inici a la seva execució. 

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

9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’IMPRESSIÓ DEL NÚMERO 
64 DE LA REVISTA LA LLERA DEL TER (expedient X2022001059) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a la 
impressió del número 64 de la revista La Llera del Ter. 

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 Import IVA exclòs 

Impremta Pagès S.L amb NIF B17207945 6.357 euros 

Gráficas Montseny S.L amb NIF 172810213 7.557,90 euros 

Nexe Impressions S.L amb NIF B17883927 6.158 euros 

 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Impremta Nexe Impressions S.L, 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 Nexe Impressions S.L, amb NIF B17883927, el 
contracte menor de serveis per a la impressió del número 64 de la revistes La Llera del Ter, 
per un import de 6.158 euros, IVA exclòs (6.404,32 euros, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
65.9200.22602 “Revista Llera del Ter”, 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 Josep Mir Hurtado (tècnic de l’àrea de 
comunicació i noves tecnologies), 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 dona inici a la seva execució. 

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

 



 

 
10. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES DE MILLORA DE L'ENVOLTANT 
TÈRMICA DE LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI MUNICIPAL ATENEU (expedient  
2022000891) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de contracte menor per 
millora de l’envoltant tèrmic de la planta baixa de l’Ateneu de Celrà. 
 
2. A tal efecte, es va convidar a tres empreses que consten a l’expedient per a què 
presentessin la seva oferta econòmica fixant un tipus màxim de 22.417,12 euros, IVA Exclòs 
, dues de les quals han presentat el pressupost següent: 
 

Nom Data registre Número registre Import IVA 
exclòs 

Aluminis i Vidres Bisbal SL 08/07/2022 E20220004686 22.315,72 € 

Tanlux SL 11/07/2022 E20220004708 24.494,50 € 

 

3. L’òrgan de contractació ha emès informe proposant l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa Aluminis i Vidres Bisbal 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 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 Aluminis i Vidres Bisbal SL, amb NIF B-17562570, el 
contracte menor d’obres per millora de l’envoltant tèrmic de la planta baixa de l’Ateneu de 
Celrà, per un import de 22.315,72 euros, IVA exclòs (27.002,02 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Data d’inici d’execució: 01.08.2022 
Data de fi d’execució: 01.11.2022 
Durada: 3 mesos 
L’adjudicatari s’haurà d’encarregar de treure les fusteries velles i gestionar els residus. 
 

Segon. Condicionar la eficàcia de l’adjudicació a la presentació del document DACI, 
degudament complimentat i signat per part de l’empresa Aluminis i Vidres Bisbal SL, amb 
NIF B-17562570 en aplicació de la normativa que regeix els Fons Next Generation que 
financen parcialment l’actuació objecte d’adjudicació.   

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30.3331.63200 “Millores Teatre Ateneu”, del pressupost vigent de la corporació, i de 
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 

Quart. 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. 

Cinquè. 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. 

Sisè. 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. 

Setè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. ....... (arquitecta), que exercirà 
les facultats dels responsable del contracte. 

Vuitè. 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. 

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

11. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL SEGUIMENT 
ARQUEOLÒGIC DE LES OBRES DE LA PLANTA BAIXA DE LA TORRE DESVERN DE 
CELRÀ (expedient x2021001217) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En sessió de Junta de Govern Local, de data 19 d’octubre de 2021, es  va adjudicar a 
favor de l’empresa Norfeu, Art i Patrimoni SC, amb NIF J-55198410, el contracte menor 
de serveis pel seguiment arqueològic de les obres de la planta baixa de la Torre Desvern 
de Celrà, per un import de 3.580,00 euros, IVA exclòs (4.331,80 euros, IVA inclòs), amb 
un durada del contracte fins el dia 28 de febrer de 2022. 

 
2. En data 20 de juny de 2022, registre d’entrada municipal núm. 4.152, el Sr. ........en 

representació de l’empresa Norfeu, Art i Patrimoni SC manifesta que no s’han iniciat els 
treballs i renúncia al contracte menor de serveis pel seguiment arqueològic de les obres 
de la planta baixa de la Torre Desvern de Celrà atès que no hi ha data d’inici de l’actuació. 

 
 
 
 



 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 29.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, estableix que els contractes de concessió de serveis tenen un termini de 
durada limitat, el qual s’ha de calcular en funció de les obres i dels serveis que 
constitueixin el seu objecte, en aquest cap fins el dia 28 de febrer de 2022. 

 
2. De conformitat amb l’article 212.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, estableix la resolució per mutu acord només pot tenir lloc quan no 
concorri una altra causa de resolució que sigui imputable al contractista, i sempre que 
raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 
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. Resoldre per mutu acord el contracte menor de serveis pel seguiment arqueològic 
de les obres de la planta baixa de la Torre Desvern de Celrà, sessió de Junta de Govern 
Local, adjudicat en sessió de la Junta de data 19 d’octubre de 2021, per impossibilitat 
material sobrevinguda per la seva execució, tot acceptant la renúncia presentada pel Sr. 
....... en representació de l’empresa de l’empresa Norfeu, Art i Patrimoni SC. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa Norfeu, Art i Patrimoni SC. 
 
Tercer Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació i 
procedir a l’arxiu de l’expedient sense més tràmits. 

 
12. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS  02-2022 (expedient x1025/22) 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- Des de l’àrea de cultura es presenta un informe de data  6 i 12 de juliol de 2022, en 
relació a la proposta de preus públics per les entrades d’espectacles, inclosos dins la 
programació estable del Teatre l’Ateneu de Celrà pels mesos de setembre a desembre 2022. 

2.- Ha emès informe l’interventor municipal de data 6 de juliol de 2022. 

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 

ACORD 

Primer.- Aprovar els preus públics que es detallen a l’Annex : 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler 
municipal de l’Ajuntament de Celrà 

Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea de cultura i a la de serveis econòmics de la 
Corporació. 

 



 

  
 

 

 

Annex: 

 

 

 

 

Obra de teatre Dates
Entrada 
General Anticipada  +Ateneu Qdat TresC

Club 
Super 3

Alumnes 
Galliner

2x1 El Punt 
avui Escena 25

Promoció 
40% 

Promoció 
2x1 Jubilats

Alumnat 
EMDC

Presentació disc 
sobrenatural 24/09/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 € 6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        -  €         5,40 €           4,50 € 6,75 € -  €         

Absències 08/10/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 € 6,75 € -  €         
La dona del tercer 
segoa 1510/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € -  €         
Conservando 
memória 16/10/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   -  €         
Burruezo & Nur 
Camerata 22/10/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   -  €         

Potser no hi ha final 23/10/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   -  €         

Bajau 13/11/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   -  €         

Iaia 26/11/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € -  €         

Cometa 17/12/2022 9,00 €     7,00 €        6,75 €     6,30 €     6,75 €    6,75 €     4,50 €     4,50 €        5,00 €       5,40 €           4,50 €       6,75 €   4,00 €        

Gold 18/12/2022 14,00 €   12,00 €      10,50 €   9,80 €     10,50 €  10,50 €   7,00 €     7,00 €        5,00 €       8,40 €           7,00 €       10,50 € 4,00 €        

Preu Públic /entrada



 

  
 

 

 

13. CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE L'INSTITUT DE CELRÀ PER FER 
EFECTIU EL PREMI ALS TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 2021-2022 (expedient 
x1051/2022) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la quinzena edició dels Premis als Treballs 
de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà amb la finalitat 
fomentar la recerca de l’excel·lència, incentivar la imaginació, l’originalitat i la innovació i 
recompensar l’esforç de l’alumnat que ha realitzat un procés de qualitat amb un resultat 
excel·lent. 

2. El premi que concedeix l’Ajuntament consisteix en un viatge cultural amb totes les 
despeses pagades per a l’alumnat premiat i un/a professor/a acompanyant. 

3. En data 11 de juliol de 2022 registre municipal d’entrada E2022004713 l’Institut de Celrà 
ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per a sufragar la despesa derivada del viatge. 

4. En data 11 de juliol de 2022, el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió 
d’un import de 2.100 euros per tal de fer efectiu el premi sufragant la despesa derivada del 
viatge cultural que realitzaran el jovent guanyador i la persona acompanyant. 

5. Consta a l’expedient administratiu l’informe emès per l’interventor de la corporació amb 
data 13 de juliol de 2022. 

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

FONAMENTS DE DRET 

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
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 per import total de 2.100 euros a favor de l’Institut de 
Celrà amb CIF S6700009A i adreça electrònica a efectes de notificacions ........, amb la 
finalitat sufragar la despesa derivada del viatge que farà l’alumnat premiat en el concurs de 
Treballs de Recerca de 2n de batxillerat del curs 2021-2022 amb l’acompanyament d’un/a 
professor/a del centre. 

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’INSTITUT 
DE CELRÀ PER A FER EFECTIU EL PREMI ALS TREBALLS DE RECERCA DEL CURS 
2021-2022 

A Celrà a xx de juliol de 2022 



 

  
 

 

 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, 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, la Sra. ......., com a directora de l’Institut de Celrà, amb CIF S6700009A, 
i domicili a Avda. Països Catalans s/n. 

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la capacitat 
necessària per a formalitzar el present conveni.  

EXPOSEN 

1. Enguany l'Ajuntament de Celrà ha organitzat la quinzena edició dels Premis als Treballs 
de Recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat de l’Institut de Celrà amb la 
finalitat fomentar la recerca de l’excel·lència, incentivar la imaginació, l’originalitat i la 
innovació i recompensar l’esforç de l’alumnat que ha realitzat un procés de qualitat 
amb un resultat excel·lent. 
 

2. El premi que concedeix l’Ajuntament consisteix en un viatge cultural amb totes les 
despeses pagades per a l’alumnat premiat i un/a professor/a del centre que  
acompanyarà el jovent. El jurat que ha valorat els treballs finalistes d’aquest curs es 
va reunir en data 19 de maig i va consensuar quins són els 4 treballs guanyadors. 
 

3. En data 11 de juliol de 2022, registre municipal d’entrada E2022004713, l’Institut de 
Celrà ha formalitzat la sol·licitud d’una subvenció per tal de sufragar la despesa 
derivada del viatge. 
 

4. El regidor d’educació ha emès una proposta de concessió d’un import de 2.100 euros 
per tal de fer efectiu el premi i sufragar la despesa derivada del viatge. 
 
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 entre l’Ajuntament de 
Celrà i l’Institut de Celrà per tal de fer efectiu el Premi als Treballs de Recerca de 
l’alumnat de 2n de Batxillerat del centre educatiu per al curs 2021-2022. El premi es 
concreta en un viatge cultural per al jovent premiat i un/a professor/a acompanyant 
amb totes les despeses pagades: transport fins al destí, allotjament, transport urbà de 
la ciutat visitada, dietes, entrades a museus o similars, etc. 

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per la finalitat per 
a la qual està prevista, durant els dies que es realitzi el viatge, que es farà abans del 
31 d’octubre de 2022, en un destí i dates a decidir entre les persones que viatjaran. 

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’Institut de Celrà amb un import màxim de 2.100 
euros per tal de fer efectiu el premi als treballs de recerca que el propi consistori 
organitza.  



 

  
 

 

 

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 80% del seu import mitjançant transferència bancària al compte 
corrent especificat per l’entitat perceptora.  

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

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Les despeses subvencionables són aquelles corresponents a la realització del viatge 
cultural que farà l’alumnat de l’Institut de Celrà guanyador dels premis i un/a 
professor/a del centre que farà d’acompanyant.  

L’import de subvenció no superarà els 2.100 euros. Comptant amb aquest límit de 
pressupost, les persones premiades poden organitzar el viatge decidint per compte 
propi les dates, el destí, el tipus d’allotjament i dietes i el nombre de dies del viatge. 

Les despeses subvencionables han de respondre als següents conceptes: 

 Serveis de l’agència de viatges que reserva el transport i l’allotjament, si  
s’escau. 

 Transport fins a la ciutat de destí, si no es reserva mitjançant agència  de 
viatges. 

 Allotjament a la ciutat de destí, si no es reserva mitjançant agència de viatges. 
 Transports urbans o interurbans. 
 Dietes i begudes 
 Entrades a museus, equipaments, visites o activitats culturals organitzades i 

similars. 
 Adquisició de productes higiènics o sanitaris en cas de necessitat, derivades de 

malaltia o accident, si s’escau i sempre que la persona adulta acompanyant ho 
consideri necessari i la despesa no quedi coberta per cap assegurança. 

 

Les despeses no subvencionables són les derivades de compra d’objectes personals o 
contractació de serveis per a us personal que no tinguin un objectiu cultural. 

L’Ajuntament de Celrà podrà valorar l’acceptació d’altres despeses no previstes en 
aquest apartat en cas que des del centre es justifiquessin degudament. 

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 de l’ajut mitjançant la presentació d’una 
certificació del/la secretari/ària de l’ens, acreditativa que la subvenció atorgada s’ha 
destinat íntegrament a l’activitat subvencionada i que indiqui l’import total que es 
justifica, així com una relació de les despeses efectuades.  

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de 
valor probatori equivalent de la despesa realitzada, sempre que sigui possible 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 2.100 euros, 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.  

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 en dos terminis: 

• El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 80% de 
la subvenció concedida, corresponent a 1.680 euros. 

• El segon pagament corresponent al 20% restant es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria  número 76 3240 48000 
“Aportació IES. Treball de Recerca” 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/des, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

14. 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 7 assumptes no compresos dins 
de l’ordre del dia i que corresponen a: 

1. Atorgament llicència urbanística per a l’enderroc d’una paret divisòria entre dues naus 
situades al carrer Ter número 58-60 de Celrà. 

2. Atorgament de llicència urbanística per a l’enderroc parcial d’una nau industrial. 



 

  
 

 

 

Atorgament de llicència urbanística per a la construcció habitatge unifamiliar aïllat a 
l’avinguda Palagret núm. 48 de Celrà situada a la parcel·la del carrer Creus número 5-
7 de Celrà. 

3. Convocatòria de subvenció per al foment de l'esport base per entitats esportives - 
temporada 2021-2022. 

4. Adjudicació contracte menor de serveis per muntatge i desmuntatge d’il·luminació al 
parc Cors-Guinard per activitat “Tastets”. 

5. Adjudicació contracte menor d’obres per instal·lació de gespa a la piscina municipal de 
Celrà. 

6. Modificació del projecte de reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de 
la Torre Desvern de Celrà Fase 2. 

 

L’alcalde sotmet la urgència dels assumptes a votació, que s’aprova per unanimitat. 

14.1. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’ENDERROC D’UNA PARET 
DIVISÒRIA ENTRE DUES NAUS SITUADES AL CARRER TER NÚM. 58-60 DE CELRÀ 
(X2022001021) 

1.- En data 4 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004548, el Sra. ....., en representació 
de l’empresa Grupo Caldereria Rovira SL, sol·licita llicència urbanística per a l’enderroc d’una 
paret divisòria entre dues naus industrials situades la parcel·la del carrer Ter número 58-60 
de Celrà. 

2.- En data 14 de juliol de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès 
informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

 
FONAMENTS DE DRETS 

11. 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 
12. 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. 
13. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 
14. 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. 
15. 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 GRUPO CALDERERIA ROVIRA SL amb NIF núm. B-17987892 
llicència urbanística per a l’enderroc d’una paret divisòria entre dues naus industrials situades 
la parcel·la del carrer Ter número 58-60 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: 

7. Alta IAE del constructor.  

8. 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. Atès que es fa referència a l’activitat de serralleria, abans d’iniciar l’activitat, 
caldrà habilitar-la d’acord amb la llei 20/2009. 

 

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: 2.651,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     86,16 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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

 
TOTAL: 178,16 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. 

 

14.2. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’ENDERROC PARCIAL 
D’UNA NAU INDUSTRIAL SITUADA A LA PARCEL·LA DEL CARRER CREUS NÚMERO 
5-7 DE CELRÀ (expedient x2022001075) 

1.- En data 14 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004830, el Sr. ....., en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, sol·licita llicència urbanística per a l’enderroc parcial 
d’una nau industrial situada a la parcel·la del carrer Creus número 5-7 de Celrà. 

2.- En data 18 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004968, el Sr. ....., en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta documentació complementària. 

2.- En data 18 de juliol de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha emès 
informe la secretària el qual consta en l’expedient. 

FONAMENTS DE DRETS 

16. 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 
17. 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. 
18. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 



 

  
 

 

 

19. 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. 
20. 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 PROTEIN SA amb NIF núm. A-17028366 llicència urbanística 
per a l’enderroc parcial d’una nau industrial situada a la parcel·la del carrer Creus número 5-
7 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: 

9. Alta IAE del constructor. 

10. Projecte executiu visat.  

11. 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. 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. 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, certificat final de l'obra, sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  

17. L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible 
per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de qualsevol altre servei 
municipal.  

18. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
19. 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: 52.993,28 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     1.722,28 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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

 
TOTAL: 2.044,28 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. 

 
14.3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A L’AVINGUDA PALAGRET NÚM. 48 DE CELRÀ 
(X2022000965) 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 4 de maig de 2021, mitjançant acord de Junta de Govern, es va atorgar 
llicència urbanística a favor del Sr. ..... amb DNI núm. ***5270** llicència urbanística per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 48 de Celrà, i es 
va liquidar en concepte d’ICIO la quantitat de 6.769,38 (corresponent a l’impost de ICIO, 
placa informativa i taxa expedició llicència) que va ser ingressada en data 16 de juny de 
2021. 
 
2. En data 22 de juny de 2022, el Sr. ...... comunica a l’Ajuntament que no s’han iniciat 
les obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 48 de Celrà, 
ja que l’empresa constructora va ser declarada amb concurs de creditors, i sol·licita nova 
llicència amb el mateix projecte d’obres pel qual es va obtenir llicència urbanística. 
 
3. En data 15 de juliol de 2022, registres d’entrada E2022004885 i E2022004890, el 
Sr. ......, entrega documentació complementària. 

 
4. Per acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2022, es declara la caducitat de la 
llicència urbanística concedida en data 4 de maig de 2022, a favor del Sr. ...... amb DNI núm.  
***5270**, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 
48 de Celrà, atès que ha transcorregut un any per iniciar les obres, sense que aquestes s’hagin 
iniciat, s’anul.la la liquidació 6.447,38 (corresponent a l’impost de ICIO) que va ser ingressada 
en data 16 de juny de 2021 i s’ordena la seva devolució. 
 
Alhora, dit acord incorpora la documentació tècnica corresponent al projecte d’obres i annexes 
(Estudi de Seguretat i Salut i topogràfic), certificat del tècnic redactor conforme el projecte 
executiu no s’han introduït modificacions al projecte bàsic i full estadística i edificació 
d’habitatges, en el present expedient  objecte de  nova llicència d’obres per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret núm. 48 de Celrà, de conformitat amb 
el que estableix l’article 95.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu 
comú. 
 
5. En data 18 de juliol de 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal. Ha 
emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRETS 

21. 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 
22. 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. 
23. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 
24. 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. 
25. 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 núm. ***5270** llicència urbanística per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Palagret número 48 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: 

12. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 
13. 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.  
14. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 
15. 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.  
16. 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: 

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

Base liquidable declarada: 220.423,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:       7.163,75 €  

Bonificació 10%(Etiq energ Nivell A)        -716,37 € 

 
Import liquidació ICIO: 

 
6.447,38 € 



 

  
 

 

 

Cinquè.- Compensar la devolució ordenada de la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres d’import 6.447,38 euros corresponent a l’expedient x2021000439, 
ingressat en data 16 de juny de 2021, amb la liquidació de l’impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres d’import 6.447,38 euros corresponent al present expedient. 

Sisè.- Aprovar la liquidació de la placa informativa d’obres per import de 12,00 euros i la 
taxa municipal d’expedició de llicència per import de 310,00 euros. 

Setè.- 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. 

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

 
14.4. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L'ESPORT BASE PER 
ENTITATS ESPORTIVES - TEMPORADA 2021-2022 (x20222001065) 

ANTECEDENTS DE FET 

En sessió plenària de data 8 d’octubre de 2019 es van aprovar inicialment les bases 
reguladores per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats esportives (acord fet públic 
al BOP de Girona número 198, de 15 d’octubre de 2019, al DOGC número 7981, de 15 
d’octubre de 2019, a l’e-tauler des del dia 15 d’octubre fins al dia 14 de novembre de 2019 
i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   

Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al BOP de 
Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Articles 239-241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les 
bases que regeixen aquests ajuts. 

3. Articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 

5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2022, de data 30 de març, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de 14 d’abril de 2022. 

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

ACORD  



 

  
 

 

 

Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions a favor d’entitats esportives -temporada 2021-22, el text de la 
qual s’adjunta com a annex a aquest acord. 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 12.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022 següent: 40.3410.48900 “Transferències 
entitats esportives”. 

Tercer.  Ordenar publicació de les bases en la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i 
un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler de la 
corporació, i establir que la resolució  de recursos que s’hi puguin interposar i rectificació de 
defectes o omissions que eventualment es puguin advertir en aquesta convocatòria es 
resoldran per decret de l’alcaldia. 

ANNEX 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE 
CELRÀ. 

1. Objecte 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de 
Celrà per a les entitats esportives sense ànim de lucre de Celrà per a la temporada 2021-
2022. 

La finalitat principal de les subvencions és ajudar als clubs i entitats esportives que treballen 
pel foment i la promoció de l’esport base, així com en l’àmbit general de l’esport, en 
l’organització d’ activitats esportives al municipi. 

Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en 
la sessió de data 8 d’octubre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 223, de 21 de novembre de 2019. 

2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 

La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és 
de 12.000,00 euros. 

L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del 
crèdit assignat a la convocatòria. 

El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 40.3410.48900 
“Transferències entitats esportives”.  

3. Termini de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 10 de setembre 
de 2022. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament i degudament omplertes al Registre 
General de l’Ajuntament de Celrà, mitjançant el tràmit Instància genèrica   



 

  
 

 

 

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les 
bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, 
els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 

4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució a les entitats beneficiaries de la 
subvenció. 

5. Règim de recursos 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde 
de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació. 

6. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) que 
queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un extracte 
de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler 
de la Corporació. 

 14.5. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER MUNTATGE I 
DESMUNTATGE D’IL·LUMINACIÓ AL PARC CORS-GUINARD PER ACTIVITAT 
“TASTETS” (X2022001071). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor de serveis per a 
muntatge i desmuntatge d’il·luminació al parc Cors-Guinard per activitat “Tastets”. 
 
2 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 INSTAL·LACIONS CELRÀ, 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 INSTAL·LACIONS CELRÀ, SL, amb NIF B-17868795, 
el contracte menor de serveis per a muntatge i desmuntatge d’il·luminació al parc Cors-
Guinard per activitat “Tastets”, per un import de 7.336,00 euros, IVA exclòs (8.876,56 euros, 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 

Durada del contracte: Fins el 30 de juliol de 2022 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 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. 

14.6. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES PER INSTAL·LACIÓ DE GESPA 
A LA PISCINA MUNICIPAL DE CELRÀ (X2022001074) 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Consta a l’expedient la proposta de tramitació de contracte menor d’obres per instal·lació 
de gespa a la piscina municipal de Celrà. 

2. A tal efecte, es va convidar a una empresa que consta a l’expedient per a què presentés 
la seva oferta econòmica, sent la següent: 

Nom Import IVA 
exclòs 

Kollatec SLU 15.533,32€ 

 

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 Kollatec SLU 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 Kollatec SLU, amb NIF  B-67368308, el contracte 
menor d’obres per instal·lació de gespa a l’entorn de l’ampliació de la piscina municipal de 
Celrà, per un import de 15.533,32 euros, IVA exclòs (18.795,32 euros, IVA inclòs), de 
conformitat amb l’oferta presentada. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.3423.62200 “Millores piscina”, 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 Sra. Jordi Güell Camps (enginyer 
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. 

 

14.7. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DEL NUCLI DE COMUNICACIONS 
I PART DE LA COBERTA DE LA TORRE DESVERN DE CELRÀ FASE 2 (X2019000222) 

ANTECEDENTS DE FET 
 

 
1. En data 2 d’abril de 2019, per acord de Junta de Govern Local, es va aprovar l’annex del 

projecte d’obra ordinària municipal titulat reforma del nucli de comunicacions i part de la 
coberta de la Torre Desvern de Celrà, redactat per l’arquitecte Sr. ......., amb un pressupost 
total d’execució per contracte 214.199,45 Euros, IVA exclòs (259.181,34 Euros, IVA inclòs), 
amb dues fases: 
 

Fase 1: on es preveu executar els capítols de moviments de terres i part d’enderrocs, 
d’estructura, part del capítol de paleteria, part del capítol d’instal·lacions i la part 
corresponent de seguretat i salut, amb un pressupost total d’execució per contracte 
de 73.779,75 Euros, IVA exclòs (89.273,50 Euros, IVA inclòs). 
 
Fase 2: on es preveu el desmuntatge de la coberta i dels murs actuals de la zona 
del nucli de comunicacions, la realització de l’excavació per a la fonamentació del 
nucli de l’ascensor, els replans de les diferents plantes i l’escala des de planta baixa 
fins a plata segona. S’executarà la part de paleteria de connexió dels replans amb 
les diferents plantes. També es preveu fer la part d’instal·lacions corresponents a 
reserves de passos i previsió de conductes que s’han de resoldre en aquest àmbit, 



 

  
 

 

 

amb un pressupost total d’execució per contracte de 140.419,70 Euros, IVA exclòs 
(169.907,84 Euros, IVA inclòs). 

 
El  projecte ‘Reforma de la Torre Desvern de Celrà’ relatiu a la reforma del nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà va estar exposat al públic durant 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 74 de 15 d’abril de 2019, a l’e-tauler des del 
dia 16 d’abril de 2019 fins al 25 de juny de 2019 i al tauler d’anuncis municipal. 

 
2. En data 16 de juny de 2020, per acord de Junta de Govern, es va adjudicar el contracte de 

les obres de reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de 
Celrà – Fase 2 a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL, amb CIF B-
17.668.179 per import de 128.819,72 € (Iva exclòs) i 155.871,86 € (Iva inclòs). La baixa 
va ser del 8,2609%. 
 

3. En data 28 de juny de 2022, registre d’entrada E2022004330, el Sr. ......., com a direcció 
facultativa de les obres presenta modificació de projecte de reforma del nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà Fase 2.  

 
4. En data 19 de juliol de 2022 s’ha emès informe per part de l’arquitecta municipal en relació 

al projecte que conclou: 
 

B. CONCLUSIONS 

El projecte de reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern 
de Celrà Fase 2 aprovat en data 18 de febrer de 2020 tenia un pressupost de 140.419,70 
€ (Iva exclòs) i 169.907,84 € (Iva inclòs). 

La direcció facultativa de l’obra presenta aquest document de modificació de projecte, 
quan l’obra està pràcticament tota executada, a falta d’acabats finals. 

Segons els articles 42 i 43 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es poden introduir 
modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats 
noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no 
comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques del 
projecte. Quan les modificacions representin variació inferior, en més o en menys, al 
20% del pressupost de les obres s’haurà de tramitar la modificació del projecte a 
proposta del director de les obres. 

Aquesta proposta ha de contenir una memòria que ha d’explicitar de forma clara les 
causes tècniques o les noves necessitats que justifiquen tècnicament la modificació. A 
aquesta memòria s’hi ha d’acompanyar la documentació tècnica necessària, especialment 
el pressupost d’execució, el qual s’ha de determinar d’acord amb les normes de 
contractació. 

Segons la modificació de projecte de reforma del nucli de comunicacions i part de la 
coberta de la Torre Desvern de Celrà Fase 2 presentat en data 28 de juny de 2022 
s’argumenta: 

1. Que de la totalitat de partides d’obra que hi havia en el projecte aprovat (75), 
només se n’han executat 38. 

2. Que hi ha una variació del cost de l’obra amb un increment del 19,4%. 
 

La modificació de projecte enumera de manera general les modificacions 
efectuades en obra. 



 

  
 

 

 

Segons apartat 1.7 de la memòria:  

D’acord amb l’article 202 de la 30/2007, Contractes del sector Públic, es 
considera que les causes de modificació del projecte exposades anteriorment no 
tenen consideració d’ampliacions de l’objecte del contracte que es puguin 
integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix i tampoc es 
poden considerar com a prestacions susceptibles d’utilització o aprofitament 
independent o dirigides a satisfer finalitats noves no contemplades en la 
documentació preparatòria del contracte. 

Vist la documentació presentada en la memòria, s’informa segons l’article 43 del ROAS 
sobre les qüestions formals del document: 

1. La data del document és Juny de 2022 enlloc de Març de 2019. 
  

2. El pressupost del Projecte d’obres de reforma del nucli de comunicacions i part de la 
coberta de la Torre Desvern de Celrà – Fase 2 aprovat, és de 140.419,70 € (Iva 
exclòs) i 169.907,84 € (Iva inclòs). 
 

3. La justificació de les causes de modificació ha de ser segons l’article 242.4. de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no segons la Llei 30/2007.  
 

4. El document no esmenta els motius pels quals no es va dur a terme el control 
arqueològic en l’excavació del mur situat a la part sud-est de l’edifici i que era 
obligatori segons informe de la Comissió de Patrimoni del departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

5. El document no esmenta ni justifica el canvi estructural que es produeix amb 
l’increment de pilars per planta que no consten al projecte. Preu contradictori 1 del 
capítol 20 de treballs addicionals. 
 

6. El document no esmenta ni justifica perquè no s’executa l’enderroc del mur que 
separa el nucli de comunicacions i la resta de l’edifici, de 4 plantes d’alçada, i que 
consta en el projecte. 
 

7. El document no esmenta ni justifica per què es modifica la geometria del nucli de 
l’ascensor inicialment prevista. Així com l’increment de l’alçada del nucli que 
comporta un increment d’alçada de la coberta. 
 

8. El document no esmenta ni justifica el canvi de fusteria d’acer inoxidable per fusteria 
d’acer per pintar.  
 

9. En les partides que s’indica que hi ha hagut acord verbal amb l’Ajuntament, no es té 
constància des dels serveis tècnics que així sigui. 
 

10. Vist que s’ha tornat a sol·licitar per part de l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 
SL la certificació 5 de les obres, i segons article242 de la Llei 9/2017; 
 



 

  
 

 

 

Les certificacions que s’han d’expedir durant la tramitació de l’expedient modificat 
que comprenguin unitats no previstes en el projecte inicial han de prendre com a 
referència els preus que figurin a la proposta tècnica motivada, els abonaments de 
la qual tenen el concepte de pagaments a compte provisionals subjectes a les 
rectificacions i variacions que puguin resultar una vegada s’aprovi el projecte 
modificat, tot això sense perjudici de les rectificacions i variacions que es produeixin 
en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les 
obres que comprenen. 

11. Vist que les modificacions proposades ja han estat executades total o parcialment, 
no procedeix a l’aturada de  les obres, de les quals resta per fer acabats i remats. 
 

12. El document presentat té un pressupost de 167.652,68 € (Iva exclòs) i 202.859,74 
€ (Iva inclòs). Hi ha un increment de 27.232,98 € (Iva exclòs) i 32.951,90€ (Iva 
inclòs). Representa un augment del 19,39 %. El document presentat no indica que 
caldrà aplicar la baixa del 8,2609% del contracte. 

 

S’informa que el document presentat, respon en la seva majoria a obres ja executades, 
sense tramitació ni autorització prèvia i ,per tant, caldria procedir a la seva tramitació 
per tal de poder modificar el contracte. 

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb els articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es poden introduir 
modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o 
de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no comportin alteració 
substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques del projecte. Quan les modificacions 
representin variació inferior, en més o en menys, al 20% del pressupost de les obres s’haurà 
de tramitar la modificació del projecte a proposta del director de les obres. 

De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, la tramitació dels projectes 
d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: acord d'aprovació inicial, 
submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 

Alhora, pel que fa a les modificacions proposades, és d’aplicació l’article 45 del ROAS que regula 
la revisió de projectes: 

Article 45  
Objecte i procediment 
45.1 Quan les unitats d’obra no compreses en el projecte o les obres complementàries 
d’aquest que l’alterin representin una variació superior, en més o en menys, al 20% del 
pressupost de l’obra o en comportin una alteració substancial, ha de donar lloc a la revisió. 

45.2 A aquest efecte, es considera alteració substancial del projecte el canvi dels fins i les 
característiques bàsiques d’aquest, com també la substitució d’unitats que afectin el 50% o 
més de l’import del pressupost. 

45.3 El projecte revisat s’ha de subjectar a les disposicions i al procediment establerts per 
a la formació i l’aprovació. 

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. Aprovar inicialment la modificació del projecte titulat reforma del Nucli de 
comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà (Fase 2), redactat pel Sr. 
......., arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracte de 167.652,68 Euros IVA exclòs 
(202.859,74 Euros IVA inclòs). 

 Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes i a 
l’e-tauler de la seu electrònica de la corporació per un termini de 30 dies hàbils per consultar-
lo i formular les al·legacions pertinents. 

Tercer. Establir que en el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es formulessin 
al·legacions, l’aprovació inicial s’elevarà a aprovació definitiva, sense necessitat de nou acord, 
prèvia certificació de la secretaria municipal que deixi constància de dita circumstància i de la 
data d’aprovació definitiva de la modificació del projecte ‘Reforma del nucli de comunicacions i 
part de la coberta de la Torre Desvern de Celrà- Fase 2’, alhora es procedirà a la publicació de 
l’aprovació definitiva amb la instrucció de recursos que correspongui. 

Quart. En aplicació del principi de transparència, i d’acord amb  els articles 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 
publicar aquest acord en la seu electrònica municipal. 

 
 
15. COMUNICACIONS I INFORMACIONS. 
No n’hi ha. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
17.35 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 


