
 

  
 

 

 

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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número: 19  
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 15 de novembre de 2022 
Horari: de 17.00 hores a 17.28 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
 
A Celrà, quan són les 17.00 hores del dia 15 de novembre 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 i el Sr. Albert Lopez Guàrdia, 
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 DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2022. 
 
Es dona per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 2 de  
novembre de 2022, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots el membres, i s’aprova 
per unanimitat. 
 
 
2. DECLARACIÓ DE  CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER LA REFORMA I 
AMPLIACIÓ D’HABITATGE A LA RONDA DE BAIX NÚM. 23 DE CELRÀ I DEVOLUCIÓ 
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES   (expedient 
X2018000791). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 6 de novembre de 2018, per acord de Junta de Govern, es va atorgar al Sr. ...... 
llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’habitatge a la Ronda de Baix núm. 23 de 



 

  
 

 

 

Celrà. De conformitat amb la pròpia llicència urbanística el termini per iniciar les obres 
és d’un any i els termini pel seu acabament de 3 anys, a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació de la llicència, resolució degudament notificada en data 20 de 
novembre de 2018. 
La pròpia llicència ja advertia al titular de la mateixa del dret a sol·licitar una pròrroga 
tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva 
obtenció per la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 
Dita resolució alhora, aprovà la liquidació provisional de l’ICIO, per import de 2.039,97 
€, la taxa municipal per expedició de llicència urbanística, per import de 310,00 € i l’ 
import de la placa informativa de 12,00 €, essent un total de 2.361,97 €. 
 

2. En data 12 de setembre de 2022 ha emès informe l’arquitecte municipal, per tal que 
s’iniciï el procediment de caducitat de la llicència d’obres per a la reforma i ampliació 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres per a tres habitatges situats a la Ronda de Baix 
núm. 23- Rambla Josep Pla núm. 12 de Celrà, havent transcorregut el termini per iniciar 
les obres, que era fins el dia 20 de novembre de 2019. 
 

3. En data 13 de setembre de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia 1058/2022, s’incoa 
procediment per declarar la caducitat de la llicència urbanística per haver transcorregut 
termini per iniciar les obres i aquestes no s’han executat. I es concedeix a l’empresa un 
tràmit d’audiència de deu dies hàbils perquè pugui al·legar i presentar els documents i 
justificacions que estimi pertinents. Resolució la qual es dona per notificada correctament 
en data 25 de setembre de 2022, de conformitat amb el que disposa l’article 43.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

4. Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions. 
 

5. Ha emès informe la Secretària de la Corporació el qual serveix de motivació al present 
acord. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Caducitat de la llicència urbanística 
 
1.1.- 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.” 
 
En el present supòsit s’ha d’entendre referida al Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
  
1.2.- L’ article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en el seu segon apartat, preveu 
que “la llicència caduca 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 (…). 
 
Establint aquest mateix precepte en els apartats següents 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 a la persona titular”. 



 

  
 

 

 

 
Segons informe de l’arquitecta municipal emès en data 4 de juny de 2018 l’obra no s’ha iniciat. 
I el termini per iniciar les obres han transcorreguts, i per tant s’haurà d’estar al que s’acaba 
d’indicar, és a dir, declarar la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
3.1.- 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. 
 
Un element del fet imposable és la realització de tal obra o construcció, de tal manera que el que 
ha de valorar l’Ajuntament és que, si les obres no s’han iniciat i s’ha d’impedir la seva realització 
al no estar emparades en llicència, per caducitat de la inicialment concedida, no es donarà 
l’element bàsic del fet imposable, la realització d’obres o construccions, i per tant, procedirà la 
devolució d’allò ingressat en concepte d’ICIO. Si pel contrari, les obres o construccions s’han 
realitzat, encara que sigui a l’empara d’una llicència caducada, no procedirà la devolució d’allò 
ingressat per aquest impost. 
 
En el present supòsit tal i com quedat acreditat en l’informe de l’arquitecta municipal les obres 
no s’han iniciat, i per tant es podrà procedir a la devolució d’allò ingressat en concepte d’ICIO. 
  
3.2.-  En quan a l’ICIO, partint de la base de que l’article 102.4 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 l’Impost 
es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra. Per tant, si aquesta no 
s’ha iniciat, tal i com es fa constar en l’informe de l’arquitecta municipal, s’ha de retornar els 
ingressos de la liquidació provisional ja que no hi ha fet imposable de l’ICIO. 
 
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. 
 
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 

 
ACORDS 

 
Primer.- Declarar la caducitat de la llicència urbanística concedida en data 6 de novembre de 
2018, per acord de Junta de Govern local, al Sr. ....., amb DNI núm. ***3682**, per a la reforma 
i ampliació d’habitatge a la Ronda de Baix núm. 23 de Celrà.  
 
Segon.- Procedir a la devolució de l’import ingressat en concepte de liquidació provisional d’ICIO, 
equivalent a 2.039,97 € a favor del Sr. ......, en no haver-se executat les obres.  
 



 

  
 

 

 

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar la mateixa a XALOC. 
         
Quart .- Procedir a l’arxiu de l’expedient x2018000791 sense més tràmits. 

 

3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA REFORMA PER REFORMA 
DE NAU INDUSTRIAL AL CARRER CREUS NÚM. 5-7 DE CELRÀ (expedient 
X2022001040). 

1. En data 6 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004638, el Sr. ....., en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, sol·licita llicència urbanística per a la reforma de 
nau industrial per a la instal·lació d’una caldera de biomassa situada a la parcel·la del carrer 
Creus número 5-7 de Celrà. 
 
2. En data 14 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004830, el Sr. ....., en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta documentació per a l’enderroc parcial 
d’una nau industrial situada a la parcel·la del carrer Creus número 5-7 de Celrà (Exp. 
X2022001075). 
 
3. En data 18 de juliol de 2022, registre d’entrada E2022004968, el Sr. ......, en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta documentació complementària. 
 
4. En data 19 de juliol de 2022, per acord de Junta de Govern Local, s’atorga llicència 
per a l’enderroc parcial d’una nau industrial situada a la parcel·la del carrer Creus número 5-
7 de Celrà. 
 
5. En data 25 de juliol de 2022, l’enginyer municipal emet informe requerint més 
documentació. 
 
6. En data 28 de juliol de 2022, registre de sortida XS2022002347, es requereix a 
l’empresa PROTEIN SA documentació complementària. 
 
7. En data 2 de setembre de 2022, registre de sortida XS2022002588, es requereix  a 
l’empresa PROTEIN SA que continua faltant la documentació complementària i se l’adverteix 
que transcorreguts 3 mesos, sense que hagi aportat la documentació, es procedirà a la 
caducitat del procediment. 
 
8. En data 24 de setembre de 2022, registre d’entrada E2022006488, el Sr. ......, en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta documentació. 
 
9. En data 29 de setembre de 2022, registre d’entrada E2022006585, el Sr. ......, en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta més documentació. 
 
10. En data 20 d’octubre de 2022, l’enginyer municipal emet informe favorable sobre 
l’Annex de Prevenció i Seguretat en matèria d’incendis. 
 
11. En data 26 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022007445, el Sr. ....., en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta instància aclarint que el projecte modificat 
entrat només fa referència a la reforma d’una nau sense ús, no a la instal·lació d’una caldera 
de biomassa. 
 
12. En data 28 d’octubre de 2022, registre de sortida S2022003227, es requereix a  
l’empresa PROTEIN SA documentació complementària. 
 
13. En data 28 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022007523, el Sr. ......, en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta documentació. 
 
14. En data 31 d’octubre 2022, ha emès informe favorable l’arquitecta municipal.   



 

  
 

 

 

15. En data 4 de novembre de 2022, registre d’entrada E2022007711, el Sr. ......, en 
representació de l’empresa PROTEIN SA, presenta projecte executiu visat. 

 
16. Ha emès informe la secretària el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
5. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de data 30 de març. 
 
En base a aquest 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 la reforma de nau industrial al carrer Creus núm. 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: 
1. Alta IAE del constructor. 
2. Certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que no han estat introduïdes 

modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la llicència. 
3. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 

 
Documentació a presentar a l'acabar les obres 

1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 

2. Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis 
de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 

4. La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  

 
 



 

  
 

 

 

Condicions particulars: 
1. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes 

a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació. 
Condicions generals: 

1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
5. La llicència no inclou la construcció de les tanques. 
6. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
7. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 

llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el 
mateix tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 

8. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
9. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
10. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

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

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

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

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

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

16. Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra. 
17. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
18. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 92.006,72 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:    2.990,22 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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

 
TOTAL: 3.312,22 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. 

No hi ha INTERVENCIONS.  



 

  
 

 

 

4. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
D’OFICINES AL CARRER PIRINEUS NÚM. 127  DE CELRÀ (expedient X2022001547). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 25 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022092134, el Sr.  ..... en 
representació de l’empresa MEDICHEM SA, presenta instància a l’Ajuntament de Girona 
sol·licitant llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’oficines situades al carrer 
Pirineus número 127 de Celrà. 

 
2. En data 26 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022007451, l’Ajuntament de Girona 

tramet a l’Ajuntament de Celrà la documentació. 
 
3. En data 3 de novembre de 2022, l’enginyer municipal informa favorable sobre l’Annex 

de Prevenció i Seguretat en matèria d’incendis. 
 

4. En data 4 de novembre de 2022, registre de sortida S2022003278, es requereix 
documentació complementària a l’empresa Medichem SA. 
 

5. En data 8 de novembre de 2022, registre d’entrada E2022007795, l’Ajuntament de 
Girona tramet a l’Ajuntament de Celrà la documentació presentada per l’empresa 
Medichem SA. 
 

6. En data 9 de novembre 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. 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. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

ACORD 

Primer.- Concedir a l’empresa MEDICHEM SA amb NIF núm. A-08287104 llicència urbanística 
per a la reforma i ampliació d’oficines al carrer Pirineus núm. 127  de Celrà (ref. Cadastral núm.  
.......), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 

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

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



 

  
 

 

 

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

1. Alta IAE del constructor. 
2. Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que no 

han estat introduïdes modificacions respecte al projecte bàsic objecte de la llicència. 
3. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 

 
Documentació a presentar a l'acabar les obres 

1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació prèvia 
de 1ª ocupació. 

2. Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de 
la fiança per a la gestió de residus. 

4. La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  

 
Condicions particulars: 

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

 
Condicions generals: 

1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
5. La llicència no inclou la construcció de les tanques. 
6. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
7. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 

llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el mateix 
tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 

8. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
9. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
10. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest 
expedient.  

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

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

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

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

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

16. Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra. 
17. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
18. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació Urbana 

de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 
que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 



 

  
 

 

 

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

Base liquidable declarada: 100.316,30 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:    3.260,28 €  

Placa informativa:        12,00 € 

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

 
TOTAL: 3.582,28 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. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 
 
5. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A 
LA REFORMA DE NAU INDUSTRIAL, DEGUT A UN INCENDI, SITUADA A LA 
PARCEL·LA DEL CARRER PUJOLS NÚMERO 37 DE CELRÀ (expedient X20220001548). 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 27 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022007474, el Sr. ........, en 
representació de l’empresa NEOTECMAN SL, sol·licita llicència urbanística per a la reforma 
de nau industrial, degut a un incendi, situada a la parcel·la del carrer Pujols número 37 de 
Celrà. 
 
2. En data 3 de novembre de 2022, l’enginyer municipal informe favorable amb algunes 
consideracions sobre l’Annex de Prevenció i Seguretat en matèria d’incendis. 
 
3. En data 3 de novembre de 2022, registre de sortida S2022003277, es requereix a 
l’empresa NEOTECMAN SL  documentació complementària. 
 
4. En data 7 de novembre de 2022, registre d’entrada E2022007474, el Sr. ........, en 
representació de l’empresa NEOTECMAN SL presenta documentació complementària.  
 
5. En data 7 de novembre 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. 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. 

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

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l’empresa NEOTECMAN SL amb NIF núm. B-17791161 llicència 
urbanística per a la reforma de nau industrial, degut a un incendi, situada a la parcel·la del 
carrer Pujols número 37 de Celrà (ref. Cadastral núm. .......), salvat el dret de propietat i sens 
perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres 
anys el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les 
obres o bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present 
llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com 
del termini d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la 
sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 

1. Alta IAE del constructor. 
2. Projecte executiu visat i certificat del tècnic redactor en el que aquest certifiqui que 

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

3. Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas. 
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres 

1. Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 

2. Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis 
de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

3. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 

4. La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  

 
Condicions particulars: 

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

 
Condicions generals: 

1. Totes les escomeses de serveis seran a càrrec del sol·licitant.  
2. Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
3. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de fecals del carrer Pirineus. 
4. El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
5. La llicència no inclou la construcció de les tanques. 
6. Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics. 
7. Les voreres de formigó de la parcel·la, es pavimentaran en tota l'amplada i amb la 

llargada de 1/2 o 2/3 de la llargada entre les juntes de dilatació existents i amb el 
mateix tractament d’acabat ratllat perpendicular a la vorada existent. 



 

  
 

 

 

8. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
9. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
10. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

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

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

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

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

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

16. Es presentarà plànol definitiu de les obres i certificat final de l'obra. 
17. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
18. Les obres compliran amb la normativa urbanística del “Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà” i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 551.515,00 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:      17.924,24 €  

Placa informativa:             12,00 € 

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

 
TOTAL: 18.246,24 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. 
 
 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 

6. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER ANIVELLAMENT DE TERRES I 
CONSTRUCCIÓ DE MUR A CAN PERE MOLA AL VEÏNAT MAS SERRA NÚM. 10 DE 
CELRÀ (expedient X2022001446). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 4 d’octubre de 2022, l’arquitecte i l’aparellador municipals realitzen una visita 
de comprovació a la zona situada al veïnat de Mas Serra, al sud del nucli urbà del municipi. 
En el recorregut per el camí de Sant Miquel es comprova que s’estan realitzant uns 
moviments de terres sense la corresponent llicència a la finca anomenada Can Pere Mola 
situada al veïnat de Mas Serra número 10. 
 



 

  
 

 

 

Es tracta d’un talús i un rebaix d’una superfície aproximada total d’uns 300 m2 a l’espai lliure 
de la parcel·la al sud de l’habitatge principal i tocant al camí de Sant Miquel.   
 
2. En data 5 d’octubre de 2022, el tècnic que subscriu emet informe per a la incoació 
de procediment de protecció de la legalitat urbanística. 
 
3. En data 6 d’octubre de 2022, registre de sortida S2022002962, es notifica, al Sr. ...., 
la incoació del procediment de protecció de la legalitat urbanística (Exp. X2022001412) per 
els moviments de terres efectuats i per la tala d’arbres executada, i se li dona un termini de 
15 dies hàbils de vista i audiència. 
 
4. En data 10 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022006952, el Sr. ......, en 
representació del Sr. ....... presenta sol·licitud per a l’anivellament de terres i la construcció 
d’un mur. 
 
5. En data 2 de novembre de 2022, registre de sortida S2022003243, es notifica al Sr. 
..... que falta aportar documentació complementària. 
 
6. En data 4 de novembre de 2022, registre d’entrada E2022007736, el Sr. ......, en 
representació del Sr. ..... presenta documentació complementària. 

 
7. En data 7 de novembre 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 48.3, 57 i 59.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.  
3. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
4. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques. 
5. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
6. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 323/2021, de data 30 de març. 
 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

ACORD 

Primer.- Concedir al Sr. ..... amb DNI núm. ***2496** llicència municipal per  a 
l’anivellament de terres i la construcció d’un mur en l’espai lliure d’habitatge unifamiliar aïllat 
situat al veïnat de Mas Serra número 10 de Celrà (referencia cadastral núm. ......), salvat el 
dret de propietat i sens perjudici de tercer. 

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

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



 

  
 

 

 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
4. 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, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis 
de l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

2. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 

 
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. Els talussos i rebaixos no sobrepassaran les mides indicades al projecte. 
4. Els murs de contenció es situaran a 5 m de l’aresta exterior de l’explanació del camí.
5. Les tanques han de ser vegetals o de xarxa metàl·lica tipus cinegètica, i no 

sobrepassaran el 1,80 metres d’alçada. 
 
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. Les aigües tindran xarxa separativa i les plujanes es connectaran a la xarxa pública 

existent de plujanes. 
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. L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual 

cosa caldrà ser sol·licitada a part.  
8. S’atorga la llicència d’obres sens perjudici a tercers i dels informes o autoritzacions 

pertinents corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en 
aquest expedient.  

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

10. No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
11. Les arquetes de connexió dels serveis es realitzaran dins de la parcel·la. 
12. En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

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

Urbana de Celrà i amb les “modificacions puntuals” que li siguin d’aplicació i amb el 
Pla especial de Protecció de Patrimoni de Celrà. 

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

15. Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 
llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  

16. Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
  

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 

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

Base liquidable declarada: 7.110,00 € 



 

  
 

 

 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:              231,08 € 

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 80,00 € 
TOTAL:    323,08 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. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 

7. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA 
UTILITZACIÓ DE LA NAU NÚMERO 4 PER A LA GENERACIÓ D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA (expedient x2020000644). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de novembre de 2020, es va adjudicar 
la nau industrial número 4, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica 
a favor del Sr. ........, amb una durada de dos anys a comptar des del dia 16 de novembre 
de 2020. 

2. En data 4 de novembre de 2022, registre d’entrada municipal E2020007669, el Sr. ...... 
sol·licita la pròrroga de la concessió, aportant la documentació prevista a la clàusula V.3 del 
plec de condicions per a procedir a la pròrroga. Revisada aquesta documentació, la tècnica 
de promoció econòmica ha emès informe favorable a aquesta pròrroga, que consta a 
l’expedient. 

3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 16 de novembre de 2022 fins al dia 15 de novembre 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 2 anys, a comptar des del dia 16 de novembre de 2020. A la 
durada inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts, i sempre de forma expressa, les 
pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any, fins a un màxim de 4 anys, pròrrogues 
incloses, d’acord amb la clàusula V 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, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número de 14 d’abril de 2022. 

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 4 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor del Sr. ........, des del dia 16 de novembre de 2022 
fins al dia 15 de novembre 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 tercer any, per import de 350 
euros/mes. 

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. ......... 

Quart. Comunicar aquest acord a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació. 
 

 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 

8. AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ PARCIAL DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE 
CAN PONAC A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN CAN PONAC 
(expedient  X2022001486). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Ajuntament de Celrà va rehabilitar durant els anys 2008 i 2009 l’edifici Can Ponac 
de Celrà, situat al carrer la Fàbrica, 31, per destinar-lo a centre de la gent gran i va 
entrar en funcionament a finals de l’any 2009. 
 
2. En data 5 de novembre de 2018 es va formalitzar un conveni entre l’Ajuntament 
de Celrà i  l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac de Celrà, per a la utilització de 
l’edifici municipal Can Ponac per part de l’entitat. Aquest conveni tenia una durada de 4 anys 
des de la seva signatura, és a dir, fins al 5 de novembre de 2022 i mitjançant el qual 
l’Ajuntament autoritzava la utilització de l’edifici a l’Associació Casal de la Gent Gran Can 
Ponac per a les activitats que li són pròpies. 
 
3. En data 17 d’octubre de 2022, registre d’entrada municipal E2022007171, el Sr. J.......... 
amb NIF ***5071**, en representació de l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac  NIF 
G55051106, sol·licita que s’aprovi un nou conveni per continuar fent ús de l’edifici municipal 
Can Ponac. 
 
4. És d’interès de l’Ajuntament i l’Associació mantenir aquesta col·laboració. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. Article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals;  

2. Article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques; 

3. Article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques;  

4. 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; 

5. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local; 

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



 

  
 

 

 

ACORD 

Primer. Concedir a l’Associació de la Gent Gran Can Ponac de Celrà, representada pel Sr. 
.........., autorització per a la utilització de part de l’immoble municipal de Can Ponac, amb la 
finalitat de realitzar activitats que li són pròpies, de conformitat amb el seu objecte social, i 
que van adreçades a la gent gran del municipi, durant el període de quatre anys, i sotmesa 
a les condicions i determinacions que s’indiquen en el conveni que s’adjunta com a annex a 
aquest acord. 

Tercer. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Celrà i 
l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac. 

Quart. Notificar aquest acord a l’Associació de la Gent Gran Can Ponac de Celrà. 

ANNEX:   

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ASSOCIACIÓ 
CASAL DE LA GENT GRAN CAN PONAC PER A LA UTILITZACIÓ DE L’EDIFICI CAN 
PONAC 

A Celrà, a 6 de novembre de 2022 

DADES DE LES PARTS QUE INTERVENEN 

D’una part el Sr. DAVID PLANAS LLADÓ, alcalde-president de l'Ajuntament de Celrà, amb 
NIF ****540** i amb seu a la carretera de Juià, 48, de Celrà, actuant en nom i representació 
de l’Ajuntament de Celrà, d’acord amb les facultats que li confereix la normativa vigent en 
matèria de règim local, atorgades per l'article 53.1.a del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, assistit per la 
Secretària municipal, Sra. MERITXELL VARGAS SARDÀ, i als efectes de donar fe d’acord amb 
el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

De l’altra, el Sr. ........., president de l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, amb NIF 
G55051106 i amb domicili a efectes de notificacions al carrer La Fàbrica, 31, de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Associació.  

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

MANIFESTEN 

Primer. L’Ajuntament de Celrà destina alguns dels espais de l’edifici municipal de Can Ponac 
de Celrà, situat al carrer la Fàbrica, 31, a centre de la gent gran des que va entrar en 
funcionament a finals de l’any 2009.  

Segon. L’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac és una entitat sense ànim de lucre del 
municipi que, de conformitat amb l’article 2 dels estatuts pels quals es regeix, té l'objecte 
següent: 

Els fins de l’Associació són agrupar la gent gran, preferentment de Celrà,  però sense 
excloure a ningú que malgrat no residir-hi vulgui ser soci, perquè trobin un ambient que 
els permeti gaudir i participar de totes les activitats que es portin a terme.  

Per aconseguir les seves finalitats l’Associació realitza, entre d’altres, les activitats 
següents: 

a) Trobar respostes i solucions a les necessitats i interessos de tota mena que 
caracteritza la vida de les persones, i particularment en el període de la vellesa. 



 

  
 

 

 

b) Crear i promoure iniciatives, activitats i serveis que afavoreixin la integració de tots 
els membres de la comunitat familiar, local i social, i per aquest fi promoure les relacions 
i intercanvis amb altres persones, grups i associacions de característiques diferents. 
c) Promoure l’activació del local social i participar en l’organització del seu funcionament 
per aconseguir: 

1. Crear i mantenir relacions agradables i positives entre els membres que el 
freqüentin. 

2. Organitzar i realitzar activitats de tot ordre: jocs, excursions, conferències, i 
col·loquis  sobre art, cultura i qualsevol altra activitat que, més enllà dels 
membres de l’Associació, pugui tenir ressò ciutadà.  

 3. Responsabilitzar a tots els membres de la seva marxa. 
d) Fomentar l’ajuda mútua. 
e) Facilitar informació i orientació d’utilitat als seus membres en relació amb qüestions 
que els afectin. 
f) En general, promoure i portar a terme tot allò que pugui redundar en benefici i 
satisfacció dels socis. Així mateix, l’Associació podrà realitzar les activitats, operacions i 
tota mena de serveis que interessin a la majoria dels seus membres, així com fomentar 
el teixit associatiu.                                                                                                                                                            
g) Queda exclòs tot ànim de lucre. 

 
Tercer. Durant els anys transcorreguts des de la seva posada en funcionament fins a la data, 
l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran Can Ponac han col·laborat per a crear un 
espai de caràcter obert, acollidor i dinàmic per a totes i tots els habitants del municipi, 
especialment per a la gent gran de Celrà. 
 
Quart. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà i de l’Associació Casal de la Gent Gran Can 
Ponac mantenir aquesta col·laboració. 
 
Cinquè. L’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac expressa el desig de continuar 
disposant de la infraestructura necessària per complir amb les finalitats estatutàries 
esmentades abans. 
 
Sisè. Amb l’objectiu d’unir esforços i que aquests tinguin el tractament adequat, i per 
possibilitar que l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac segueixi  disposant dels espais 
de l'edifici Can Ponac que es determinaran en els acords, ambdues parts acorden subscriure 
aquest conveni que es regula pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer.  OBJECTE 
 
L’Ajuntament de Celrà autoritza la utilització dels espais de l’edifici Can Ponac a l’Associació 
Casal de la Gent gran Can Ponac per a les activitats que li són pròpies, de conformitat amb 
el seu objecte social i perquè pugui destinar-lo com a seu social de l’entitat, en els següents 
termes: 

- L’Associació tindrà cedit l’ús de la planta baixa de l’edifici en la seva totalitat. 
- L’Associació podrà utilitzar els espais de la primera planta, que serà d’ús compartit 

amb l’Ajuntament de Celrà que hi prestarà alguns dels serveis municipals adreçats a 
la gent gran, com per exemple, el servei Respir. 

- L’Ajuntament reserva una sala de la primera planta per a ubicar-hi el despatx de 
les professionals que presten els serveis municipals adreçats a la gent gran. 

- L’Ajuntament de Celrà es reserva la segona planta de l’edifici per a ús de serveis 
administratius municipals. 

- En el cas que l’associació vulgui fer ús puntual de la sala polivalent de la segona 
planta, haurà de formalitzar la corresponent sol·licitud al registre municipal d’entrada 
del consistori que resoldrà segons disponibilitat. 



 

  
 

 

 

 
L’entitat haurà de destinar l’immoble a la realització de les activitats que li són pròpies i que 
configuren el seu objecte social i, en definitiva, a la realització de les tasques relacionades 
amb la promoció i la realització d’iniciatives i activitats adreçades a la gent gran del municipi 
de Celrà. El seu incompliment comportarà la extinció d’aquesta autorització. 
 
Segon.  DURADA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni s’iniciarà en data 6 de novembre de 2022, prèvia aprovació per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament i serà vigent fins al 31 de desembre de 2025, de conformitat amb 
l’article 92.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques, amb subjecció a les condicions regulades per aquest conveni i amb efectes a partir 
de la data de la seva signatura. 
 

Tercer.  OBLIGACIONS DE L’ASSOCIACIÓ 

 Les activitats organitzades pel Casal de la Gent Gran Can Ponac, amb la finalitat de 
dinamitzar l’espai, s’han de consensuar i coordinar amb les professionals que presten els 
serveis municipals d’atenció a la gent gran.  

 Un cop a l’any, com a mínim, es farà una reunió entre representants del Casal Can Ponac 
i l’Ajuntament de Celrà per tal de posar en comú les propostes d’activitats a organitzar en 
cada curs i coordinar els diferents espais. 

 El Casal de Can Ponac ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de les 
activitats que organitza.  

 El Casal de Can Ponac ha de disposar d’un/a cambrer/a-conserge que dinamitzi el servei 
de cafeteria interna i menjador de l’edifici que anirà a càrrec de l’Associació. En el cas que 
sigui una persona contractada aliena a l’associació, haurà d’estar en situació d’alta a la 
seguretat social i el seu cost,  serà finançat amb els ingressos obtinguts de la pròpia 
cafeteria. 

 L’Associació aplicarà preus reduïts als productes que es venen al servei de bar cafeteria 
interna sempre i quan siguin per al consum de la població de la gent  jubilada. En el cas 
que altra població faci ús del servei de bar cafeteria, s’hauran d’aplicar preus estàndards 
que s’assimilin als preus de la resta de bars de titularitat municipal. 

 En qualsevol tipus de difusió de les activitats del Casal caldrà que consti la col·laboració 
de l’ Ajuntament de Celrà. 

 L’Associació ha de vetllar perquè no es fumi en cap espai municipal. 
 L’Associació es compromet a utilitzar els espais del bé immoble per realitzar l’activitat 

especificada, així com destinar-lo als usos previstos durant el termini fixat. 
 L’Associació haurà de conservar i mantenir amb total diligència les dependències que 

s’utilitzin, tenint cura de reparar qualsevol dany o destrossa que pugui produir-se durant 
el període en què les utilitzi i no sigui derivat de causa de força major. 

 L’Associació es compromet a fer un ús adequat de les instal·lacions i materials que 
s’utilitzin, essent obligatori deixar-ho tot en el mateix estat en què es trobava abans de 
realitzar l’activitat. 

 En el cas de que es produeixin desperfectes o danys estaran obligats a la seva reparació 
o substitució, fent-se càrrec de totes les depeses. 

 La utilització dels espais no impedirà el funcionament normal de les activitats i actuacions 
dels locals per part de l’Ajuntament. 

 L’Associació es compromet a respectar els horaris i les normes d’utilització de 
l’equipament. 

 L’Associació serà responsable del bon funcionament de l’activitat. 
 No es poden fer còpies de la clau ni cedir-la a tercers.  
 L’Associació facilitarà l’ús de l’espai quan l’Ajuntament el requereixi per esdeveniments 

d’actes puntuals. 
 Per tal de justificar la subvenció que es percep anualment de l’Ajuntament de Celrà caldrà 

que l’Associació doni compliment al següent: 
 



 

  
 

 

 

o Com a documentació justificativa de la subvenció que l’Ajuntament preveu concedir, 
l’entitat haurà de lliurar a l’Ajuntament un certificat del/la secretari/ària de l’entitat 
que inclogui els següents punts: 

 
 Acreditar que la subvenció rebuda s’ha destinat íntegrament a la finalitat per 

a la qual ha estat concedida. 
 Llistat de totes les activitats organitzades a l’edifici Can Ponac durant l’any. 
 Acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 

i, entre elles, davant de l’Ajuntament de Celrà i de la Seguretat Social.  
 Acreditar no estar incursa en cap de les prohibicions assenyales en els 

números 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

 Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades, en els termes previstos per l’article 
14.d de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

 Un balanç econòmic en el que s’indiquin els imports totals d’ingressos i 
despeses derivats de la prestació del servei de cafeteria interna i menjador, 
i l’import diferencial durant l’any natural objecte de subvenció. 

 Acreditar, mitjançant factures o altres documents de valor probatori 
equivalent, les despeses derivades exclusivament de la prestació del servei 
de cafeteria interna i menjador mitjançant factures i altres documents de 
valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, corresponents a l’any objecte de subvenció. 

 Les factures s’hauran d’acompanyar d’una relació de les mateixes en la que 
es resumeixin les següents dades: 

o Número de factura 
o Data de factura 
o Nom del proveïdor 
o CIF del proveïdor 
o Concepte de despesa 
o Import de despesa de cada factura, IVA inclòs. 
o Import total del sumatori de despeses 

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

 Tenir els llibres comptables i altres documents, en els termes exigits per la 
legislació mercantil i sectorial. 

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

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

 

Quart. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 L’Ajuntament es farà càrrec de la neteja ordinària de l’edifici Can Ponac.  
 L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del manteniment i serveis 

(llum, aigua, calefacció, etc.) de l’edifici Can Ponac. 
 L’Ajuntament de Celrà atorgarà una subvenció màxima de 6.000 euros per any 

natural, amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de la dinamització del servei 
de cafeteria interna i menjador, sempre que la despesa destinada a aquesta activitat 
no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts amb la prestació d’aquest servei. A tal 
efecte, s’habilitarà una aplicació pressupostària per fer front a la despesa. 

 Atenent que el present conveni iniciarà vigència un cop aprovat i signat, l’atorgament  
cal establir com a condició que per a l’any natural 2022, es calcularà un prorrateig del 



 

  
 

 

 

màxim anual de subvenció 6.000 euros , pels mesos de vigència, i es computarà amb 
any natural a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a la seva finalització el 31 de desembre 
de 2025. 

 L’atorgament de la subvenció per a l’exercici 2022 serà per un import màxim de 1.500 
euros, corresponents als mesos de novembre i desembre. A partir de l’1 de gener de 
2023 i fins a la finalització de la vigència d’aquest conveni,  en data 31 de desembre de 
2025, serà de 6.000,00 euros per any natural. 

 Pot inspeccionar en tot moment els béns objecte de l’autorització i també les 
instal·lacions. 

 Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l’Ajuntament en 
qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb 
posterioritat, produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva utilització per 
activitats de major interès públic o menyscabin l’ús general. Pot deixar sense efecte 
l’autorització abans del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies 
sobrevingudes d’interès públic. 

 Resoldre totes les qüestions que no s’incloguin en l’autorització i fer propostes de 
millora. 

 Resoldre els conflictes i controvèrsies que se suscitin. 
 
Cinquè. CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització s’extingeix per algun dels supòsits següents: 

1. Renúncia de l’Associació abans del venciment de l’autorització mitjançant escrit 
presentat al Registre general de l’Ajuntament de Celrà 
2. Caducitat per venciment del termini 
3. Revocació unilateral de l’autorització, sense dret a indemnització 
4. Mutu acord 
5. Desaparició de les circumstàncies que van motivar l’atorgament de l’adjudicació 
6. Utilitzar els espais municipals per a finalitats diferents a les autoritzades 
7. Incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni 

 
Sisè.  TRIBUNALS COMPETENTS 
 
Atès  el   caràcter  exclusivament  administratiu   de  l’autorització,  totes  les  qüestions i  
divergències  que  sorgeixin s’hauran  de  resoldre  per  la  via  administrativa  o  per   la 
jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Setè. DRET SUPLETORI 
 
Tot allò no previst aquest conveni es regirà per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, el 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, supletòriament, l’ordre jurídic 
administratiu i civil.  
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen en la data i lloc assenyalats en 
l’encapçalament, per triplicat i a un sol efecte. 

Ajuntament de Celrà, Associació de Casal de la Gent Gran Can Ponac, 

L’alcalde president El president  

    Dono fe 
    La secretària 

 



 

  
 

 

 

9. ATORGAMENT  DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, 
A FAVOR DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CELRÀ. TEMPORADA 2021-2022 
(expedient  X2022001065). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En sessió plenària ordinària del dia 8 d’octubre de 2019 es van aprovar les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions a favor d’entitats esportives de Celrà i un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions, l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se al  BOP de Girona núm. 223 de 21 de 
novembre de 2019. 

2. En sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Celrà va aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions a favor d’entitats esportives per a la temporada 2021/22. El termini 
per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 12 de setembre de 2022. 

3. A la vista de les sol·licituds presentades que consten a l’expedient, en data 4 de novembre, 
la tècnica de l’àrea d’esports emet una proposta de resolució amb el detall de les entitats 
beneficiàries d’acord amb els criteris que consten en el punt 10 de les bases reguladores. 

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 8 de novembre de 2022 de 
conformitat amb la despesa proposada, tot indicant l’existència de crèdit pressupostari. 

FONAMENTS DE DRET 

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

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514/2019, de data 19 de juny, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 127 de 3 de juliol de 2019. 

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

ACORDS 

Primer. Atorgar subvenció a les entitats sol·licitants que figuren en el present acord, per 
import total de 11.999,64 euros que s’individualitza d’acord amb el detall següent:  

 Entitat Import subvenció 

CLUB RÍTMICA CELRÀ 2.891,88 euros 

UNIÓ CULTURAL ESPORTIVA CELRÀ 6.082,92 euros 

CLUB ESPORTIU JOVENTUT CELRÀ 3.024,84 euros 

 

Segon.  Disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de les subvencions atorgades 
a favor dels sol·licitants, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.3410.48900 



 

  
 

 

 

“Transferències entitats esportives” del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 
2022.  I anul·lar el crèdit autoritzat sobrant. 

Tercer. Establir que les subvencions atorgades resten subjecte a les següents condicions: 

1. Sotmetre’s a les actuacions que ha de d’efectuar l’òrgan que la concedeix i a 
qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans 
de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 

2. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
elements electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

3. Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Celrà en 
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions 
que siguin objecte de subvenció. 

4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

5. Les entitats hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 

S’entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn 
expressament en el termini de deu dies hàbils des de notificació de l’acord de 
concessió de la subvenció.  

Quart. Reservar, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment les subvencions 
atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.  

Cinquè. Notificar el present acord a les entitats indicades, i comunicar la mateixa a la 
Tresoreria i a la Comptabilitat de la Corporació. 

Sisè. Comunicar el present acord a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.   
 
No hi ha INTERVENCIONS.  
10. ATORGAR UNA SUBVENCIÓ A LA ENTITAT  ELS PASTORETS DE CELRÀ  PER A 
LA REALITZACIÓ DE LES REPRESENTACIONS DE “ELS PASTORETS DE CELRÀ” 
(expedient X2022001363). 

ANTECEDENTS DE FET  
 
En data 26 de setembre de 2022, registre municipal d’entrada E2022006511, l’Associació 
Pastorets de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a sufragar la 
despesa derivada de la representació de l’obra ‘Els Pastorets de Celrà’, els dies 7 i 8 de gener 
de 2023. 
 
La Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per a l’atorgament d’una subvenció a favor 
de l’Associació Pastorets de Celrà, per import de 2.200 euros.  
 
Consta a l’expedient informe de l’Interventor de la corporació de data 8 de novembre de 
2022.  
 
Ha emès informe la Secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient. 

 
 



 

  
 

 

 

FONAMENTS DE DRET  
 
De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre;  
 
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 , que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de 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. Concedir una subvenció per import de 2.200 euros a favor de l’Associació Pastorets 
de Celrà, amb CIF G55048391 i amb domicili a efectes de notificacions al carrer Cabanya, 16 
de Celrà, per a la realització de les representacions de “Els pastorets de Celrà”, els dies 7 i 8 
de gener de 2023. 
 
Segon. Aprovat la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ PASTORETS DE CELRÀ 2022 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 
21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

D’una altra, la Sr. ......, amb DNI ***1231**, actuant com a presidenta de l’Associació 
Pastorets de Celrà, amb CIF G55048391, domiciliada a Carrer Cabanya, 16. 17460 
Celrà.  

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

EXPOSEN 

1. L’entitat L’Associació Pastorets de Celrà és una entitat del municipi de Celrà que té 
per objectiu coordinar i dur a terme els assajos i actuacions de l’espectacle ‘Els 
Pastorets de Celrà’, que se celebra anualment, durant les festes de Nadal, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.    

2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars de nadal, contribuint en les 
despeses d’organització i realització de les activitats, necessari per al desenvolupament 
de la seva tasca.  

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

PACTES 

1. Objecte  



 

  
 

 

 

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà en la celebració d’Els Pastorets de Celrà 2022.  

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de la despesa de coordinació, direcció 
artística, gestió i assessorament necessari per a la realització d’Els Pastorets de Celrà 
2022.  
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 

L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Pastorets de Celrà, amb un import 
de 2.200 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de la coordinació, direcció 
artística, gestió i assessorament necessari per a la realització d’Els Pastorets de Celrà 
2022.  

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 100% de l’import concedit mitjançant transferència bancària al 
compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de gener de 
2023, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 

Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com 
una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents 
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de 
l’entitat. 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits per aquest projecte, corresponent a 2.200 euros. En el supòsit que no es 
justifiqui aquest import, les subvencions atorgades es reduiran en la proporció 
corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament i, 
si escau, al reintegrament corresponent. 

Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que la 
justificació es presenti en el termini fixat i la comprovarà formalment. A aquests 
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 



 

  
 

 

 

5. Obligacions de les parts 

Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini 
atorgat a l’efecte. 
2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals 
es concedeixen.  
3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 
a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les subvencions 
concedides. 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 
 

Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió 
i en aquest conveni. 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 
 
6. Protecció de dades 
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  

7. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 



 

  
 

 

 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 
9. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.  

Quart. La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de gener de 2023, mitjançant la 
presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de 
Celrà. 

Cinquè. La despesa anirà a càrrec de les següent aplicació pressupostària del pressupost de 
la corporació per a l’exercici 2022: 30.3300.48000 “Aportació entitats cíviques i culturals”. 

Sisè. 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.  

Setè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 

11. ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LA ENTITAT L'ANIMAL  A LA ESQUENA 
EXERCICI 2022 (expedient X2022001364). 

ANTECEDENTS DE FET  
 
En data 23 de setembre de 2022, registre municipal d’entrada E2022006484, l’Associació 
ACCES L’Animal a l’Esquena ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a 
sufragar la despesa derivada del programa d’activitats previstes pel 2022. 
 
La Tècnica de Cultura ha emès informe favorable per a l’atorgament d’una subvenció a favor 
de l’Associació L’Animal A L’Esquena, per import de 2.500 euros.  
 
Consta a l’expedient informe de l’Interventor de la corporació de data 9 de novembre de 
2022. 
  
Ha emès informe la Secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET  
 



 

  
 

 

 

De conformitat amb la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
i articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre;  
 
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 , que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de 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. Concedir una subvenció per import de 2.500 euros a favor de l’Associació ACCES 
L’Animal a L’Esquena, amb G17685264 i domiciliada a Mas Espolla, 17460 Celrà, per ajudar 
a sufragar part de les despeses derivades del programa d’activitats de l’exercici 2022. 
 
Segon. Aprovat la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ ACCES L’ANIMAL A L’ESQUENA 2022 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 
21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

 D’una altra, el Sr. ......., amb DNI ***0209**, actuant com a apoderat de l’associació 
sense ànim de lucre ACCES L’animal a l’esquena, amb CIF G17685264, domiciliada a 
Mas Espolla, 17460 Celrà.  

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

EXPOSEN 

1. L’Associació ACCES L’Animal a l’Esquena (d’ara en endavant anomenada L’Animal a 
l’Esquena) és una entitat del municipi que té per objectiu establir connexions entre 
creador/es, pensador/es i públic , fent que el seu projecte esdevingui un lloc compartit 
dins un marc d’investigació de la pràctica artística basada en el cos, entès com un 
procés acumulatiu, de contextualització, de reflexió i d’intercanvi. 

2. Aquest objectiu es desenvolupa en els eixos següents: 

 Donar nous impulsos al projecte per tal de continuar involucrats en el procés 
d’investigació i diàleg, amb les noves realitats culturals i socials de l’escena 
i la cultura contemporània. 

 Incentivar la relació entre la reflexió cultural i les seves sinergies amb altres 
visions, des del mon científic , mediambiental i social. 

 Apuntalar les relacions internacionals amb l’entorn específic i diferencial on 
residim.  

 Posar de manifest el que significa portar a terme un projecte com aquest 
en un entorn descentralitzat i rural.  



 

  
 

 

 

 Impulsar i donar suport a projectes de creació escènica d’àmbit nacional i 
internacional, incentivant l’intercanvi de llenguatges i coneixements, així 
com una mirada plural que integri la diferència. 

 Posar un focus especial a la creació local jove i emergent, fomentant la 
visibilitat i les oportunitats per als creadors i creadores que han iniciat la 
seva trajectòria en el municipi de Celrà, en els llenguatges artístics de 
creació contemporània.  

 

3. Els objectius i eixos s’estructuren en les següents actuacions: Residències, 
laboratoris, tallers, seminaris, conferències, trobades, esdeveniments i projectes en 
xarxa. 

4. L’Ajuntament de Celrà dona suport a les entitats del municipi per a millorar el teixit 
social del poble, fomentar la creació artística, recolzar les iniciatives que superen 
l’àmbit municipal i que són un referent a Catalunya. D’acord amb els antecedents 
anteriors, ambdues institucions formalitzen aquest conveni regulador de la subvenció 
en base als següents 

PACTES 

3. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en el 
programa d’activitats de l’Animal a l’Esquena de l’any 2022.  

4. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades del programa 
d’activitats de l’exercici 2022.  

5. Quantia de la subvenció i forma de pagament 

L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Animal, amb un import de 2.500 euros per a 
col·laborar amb les despeses derivades del programa d’activitats de l’any 2022.  

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 50% de l’import concedit mitjançant transferència bancària al compte 
corrent especificat per l’entitat perceptora.  

El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 

6. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de gener de 
2023, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 

Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com 
una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents 
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 



 

  
 

 

 

que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de 
l’entitat. 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits per aquest projecte, corresponent a 2.500 euros. En el supòsit que no es 
justifiqui aquest import, les subvencions atorgades es reduiran en la proporció 
corresponent a la part no justificada, procedint-se a la modificació de l’atorgament i, 
si escau, al reintegrament corresponent. 

Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de la subvenció es comprovarà que la 
justificació es presenti en el termini fixat i la comprovarà formalment. A aquests 
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 

7. Obligacions de les parts 

Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat a 
l’efecte. 
 

2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals es 
concedeixen.  
 

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

4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
 

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

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

7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
 
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió i 

en aquest conveni. 
 

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

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



 

  
 

 

 

8. 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.  

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

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 

10. 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. 
 
10. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 50% de la subvenció concedida. El 
segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi justificat 
correctament la subvenció. 

Quart. La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de gener de 2023, mitjançant la 
presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de 
Celrà. 

Cinquè. La despesa anirà a càrrec de les següent aplicació pressupostària del pressupost de 
la corporació per a l’exercici 2022: 30 3300 48001 “L’Animal a l’Esquena” 

Sisè. 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.  

Setè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 



 

  
 

 

 

No hi ha INTERVENCIONS. 
 
 
12. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT DE CELRÀ PER SUFRAGAR LA 
DESPESA DERIVADA DEL SERVEI DE REPARACIÓ  DELS MICROSCOPIS DEL 
CENTRE (expedient X2022001566). 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Institut de Celrà disposa d’un laboratori amb material i instruments diversos per treballar 
diferents continguts de les assignatures de ciències experimentals. Entre els instruments del 
laboratori, el centre compta amb 7 microscopis, alguns dels quals, actualment, estan 
avariats. El centre necessita poder reparar aquests microscopis per tal que l’alumnat pugui 
fer un treball de tipus més pràctic, observant i estudiant diferents materials i elements 
biològics i desenvolupar les diverses competències curriculars 

2. En data 28 d’octubre de 2022, registre municipal d’entrada E2022007531, l’Institut de 
Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal de sufragar la despesa derivada del 
servei de reparació d’alguns dels microscopis del centre que actualment no funcionen. 

3. Per tal que el centre pugui portar a terme la reparació, en data 2 de novembre de 2022, 
el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió directa d’una subvenció de 1.250 
euros a favor de l’institut de Celrà, per tal de sufragar part de les despeses que se’n derivin. 

4. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 9 de novembre de 2022. 

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

FONAMENTS DE DRET 

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

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
514//2019, de data 19 de juny, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 127, de 3 de 
juliol. 

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

ACORD  

Primer. Concedir una subvenció per import de 1.250 euros a favor de l'Institut de Celrà, 
amb NIF S6700009A, amb domicili a Av. Països Catalans, s/n de Celrà i adreça electrònica a 
efectes de notificacions ......., per tal de sufragar les despeses derivades de la reparació dels 
microscopis avariats del centre. 

Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’INSTITUT 
DE CELRÀ DESTINADA A LA REPARACIÓ DE MICROSCOPIS DEL CENTRE 

A Celrà, a data de signatura electrònica 



 

  
 

 

 

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 

L’Institut de Celrà disposa d’un laboratori amb material i instruments diversos per 
treballar diferents continguts de les assignatures de ciències experimentals.  

Entre els instruments de laboratori, el centre compta amb 7 microscopis, alguns dels 
quals, actualment, estan avariats. 

El centre necessita poder reparar aquests microscopis per tal que l’alumnat pugui fer 
un treball de tipus més pràctic, observant i estudiant diferents materials i elements 
biològics i desenvolupar les diverses competències curriculars de la matèria de biologia. 

En data 28 d’octubre de 2022, registre municipal d’entrada E2022007531, l’Institut de 
Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal de sufragar la despesa derivada 
del servei de reparació d’alguns dels microscopis del centre que actualment no 
funcionen. 

És interès de l’Àrea d’Educació col·laborar en els projectes educatius de l’Institut de 
Celrà i en l’ampliació i renovació de recursos i material i necessari per realitzar la tasca 
educativa dels centres.  

A tal efecte, el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió d’una subvenció 
a favor de l’Institut de Celrà per import de 1.250 euros per a la finalitat per la qual ha 
estat sol·licitada. 

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

PACTES 
 
11. 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 sufragar la despesa derivada del servei de reparació 
d’alguns dels microscopis del centre que actualment no funcionen. 
 
12. 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 el curs escolar 2022-2023. 

13. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
 
L’Ajuntament de Celrà, subvencionarà l’Institut de Celrà amb un import màxim de 
1.250 euros.  



 

  
 

 

 

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 50% del seu import mitjançant transferència bancària al compte 
corrent especificat per l’entitat perceptora.  

El segon pagament, corresponent al 50% restant, es realitzarà una vegada s’hagi 
justificat correctament la subvenció. 

14. Justificació de la subvenció  
 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de juliol de 
2023, 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 de la direcció o el/la secretari/a de l’ens, acreditativa que la subvenció 
atorgada s’ha destinat íntegrament a la finalitat per a la qual està destinada, que 
inclogui una relació de les actuacions realitzades. 
 
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. 
Aquesta informació 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. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i altres documents de 
valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si escau. 

Caldrà justificar un import mínim de 1.250 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 la 
justificació es presenti en els termini fixat 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. 

15. 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 realitza a 
la Intervenció general de l’Ajuntament, i 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. 

 
16. 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.  
 
17. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

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

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

7. Mutu acord de les parts. 
8. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 

aplicable. 
 
18. 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. 
 

11. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  



 

  
 

 

 

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

 
Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament en dos terminis: 

1. El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 
de la subvenció concedida. 

2. El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagin 
justificat correctament la subvenció. 

 
Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de la següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2022: 76 3260 48000 “Aportació Institut de Celrà i AFA 
Institut”. 
 
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 a les parts interessades, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 

No hi ha INTERVENCIONS.  

 

13. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A  LA COMISSIÓ DE REIS DE CELRÀ PER A LES 
ACTIVITATS DE LA CAVALCADA 2023 (expedient X2022001577). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Associació Comissió de Reis de Celrà és l’encarregada d’organitzada la cavalcada de reis 
el dia 5 de gener, conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i altres entitats del municipi.  

Com és habitual, la visita dels reis mags serà la tarda del dia 5 de gener de 2023. 
 
2. En data 2 de novembre de 2022, registre municipal d’entrada E2022007621, l’Associació 
Juvenil Comissió de Reis de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar 
a sufragar la despesa derivada de l’organització de la cavalcada de reis 2023. 
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 9 de novembre de 2022. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 
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, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 
 



 

  
 

 

 

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

ACORD  

Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Comissió de reis de Celrà, CIF 
G17585670, adreça Carretera de Juià, 48, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a efectes de 
notificacions ........,  en els termes que tot seguit s’indiquen: 

 Subvenció per import de 1.200,00 euros destinada a sufragar part de la despesa 
derivada de l’organització de la cavalcada de reis 2023 

 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ JUVENIL COMISSIÓ DE REIS DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ 
DE LA CAVALCADA DE REIS 2023 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 
21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

D’una altra, el Sr. ......, amb DNI 77912299Y com a representant de l’Associació 
Comissió de Reis de Celrà, amb CIF G17585670 i domicili fiscal a Carretera de Juià, 
88. 17460 Celrà.  

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

EXPOSEN 

1. L’Associació Juvenil Comissió de Reis de Celrà és l’encarregada d’organitzar la 
cavalcada de reis de Celrà. 

Com és habitual, la visita dels reis mags serà la tarda del dia 5 de gener de 2023. 

2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars de nadal, contribuint en les 
despeses d’organització i realització de les activitats, necessari per al desenvolupament 
de la seva tasca.  

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

PACTES 

19. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’organització i desenvolupament de la cavalcada de reis de Celrà, que tindrà lloc el dia 
5 de gener de 2023. 

20. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de l’organització i 
desenvolupament de la cavalcada de reis 2023 i de les activitats que s’hi organitzin.  

21. Quantia de la subvenció i forma de pagament 



 

  
 

 

 

L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Comissió de Reis de Celrà, amb un 
import de 1.200 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de l’organització 
de de la cavalcada de reis 2023.  

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 100 % de l’import concedit mitjançant transferència bancària al 
compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  

22. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de març de 
2023, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 

Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com 
una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents 
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de 
l’entitat. 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% de l’import de la subvenció 
concedida, corresponent a 1.200,00 euros. 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 les subvencions es comprovarà que les 
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquests 
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 

23. Obligacions de les parts 

Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini 
atorgat a l’efecte. 
 
2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals 
es concedeixen.  
 
3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 
 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 



 

  
 

 

 

electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 
a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les subvencions 
concedides. 
 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
 
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió 
i en aquest conveni. 
 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 
 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 
 

24. 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.  

25. Causes de resolució 

El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 
 
26. 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. 

 
12. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.  

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2022: 30338048005 “Associació  Juvenil Comissió Reis Celrà. 
Cavalcada de reis” 

Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció 
atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 

Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS.  
 

14. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PESSEBRE VIVENT (expedient 
X2022001582). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Associació Pessebre Vivent de Celrà és l’encarregada d’organitzada el Pessebre Vivent 
de Celrà el 26 de desembre de 2022 
 
2. En data 3 de novembre de 2022, registre municipal d’entrada E2022007651, l’Associació 
Comissió Pessebre Vivent de Celrà ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar 
a sufragar la despesa derivada de l’organització del Pessebre Vivent de Celrà 2022 
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 8 de novembre de 2022 de 
conformitat amb la despesa proposada que està prevista en el pressupost municipal pel 2022. 
 
4. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
 



 

  
 

 

 

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, publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Concedir una subvenció a favor de l’Associació Pessebre Vivent de Celrà, CIF 
G17516865, adreça Carretera de Juià, 48, s/n. 17460 Celrà i adreça electrònica a efectes de 
notificacions ......,  en els termes que tot seguit s’indiquen: 
 

 Una subvenció per import de 1.200,00 euros destinada a sufragar part de la 
despesa derivada de l’organització del pessebre vivent 2022.  

 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 
 

ANNEX 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ 2022. 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 
21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

D’una altra, el Sr. ........, amb DNI ***9114** com a representant de l’Associació 
Comissió Pessebre Vivent de Celrà, amb CIF G17516265 i domicili fiscal a Carretera de 
Juià, 88. 17460 Celrà.  

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

EXPOSEN 

1. L’Associació Comissió Pessebre Vivent és l’encarregada d’organitzar el Pessebre 
Vivent de Celrà. 

Com és habitual, es realitzarà el 26 de desembre de 2022 a diversos espais del Barri 
Vell de Celrà. 

2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars de nadal, contribuint en les 
despeses d’organització i realització de les activitats, necessari per al desenvolupament 
de la seva tasca.  

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

PACTES 

1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’organització i desenvolupament del Pessebre Vivent de Celrà, que tindrà lloc el dia 26 
de desembre de 2022. 



 

  
 

 

 

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de l’organització i 
desenvolupament del Pessebre Vivent de Celrà i de les activitats que s’hi organitzin.  

3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 

L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Comissió Pessebre Vivent, amb un 
import de 1.200 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de l’organització 
de del Pessebre Vivent 2022.  

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 100 % de l’import concedit mitjançant transferència bancària al 
compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 

Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 31 de març de 
2023, mitjançant la presentació de la documentació requerida al Registre d’Entrada 
Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 

Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com 
una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents 
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de 
l’entitat. 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% de l’import de la subvenció 
concedida, corresponents a 1.200 €. 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 les subvencions es comprovarà que les 
justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A aquests 
efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 

5. Obligacions de les parts 

Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini 
atorgat a l’efecte. 
 



 

  
 

 

 

2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals 
es concedeixen.  
 
3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 
 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 
a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les subvencions 
concedides. 
 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 
 

Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió 
i en aquest conveni. 
 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 
 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 
 
6. Protecció de dades 
 
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni.  

7. Causes de resolució 

El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o projecte. 
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les 
quals es concedeixen. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 

8. Normativa aplicable 



 

  
 

 

 

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

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
9. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

Tercer. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida.  

Quart. La  despesa  anirà  a  càrrec  de les següent aplicació pressupostària del pressupost 
de la corporació per a l’exercici 2022: 30 3380 48004 “Associació Pessebre Vivent” 

Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció 
atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 

Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 

15. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A LA COORDINADORA DE FESTES DE CELRÀ PER 
L'EXERCICI 2022 (expedient 2022001091). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. La Coordinadora de festes de Celrà, és l’encarregada d’organitzar la Festa Major i la Festa 
Petita de Celrà, que anualment se celebren entre els mesos de maig i juliol respectivament, 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Celrà. 
 
Aquest any, la Festa Major s’ha celebrat del 29 d’abril al 2 de maig de 2022  i la Festa Petita 
el 16 de juliol de 2022, amb un extens programa d’activitats i èxit de participació, amb la 
recuperació de la normalitat després de dos anys de pandèmia i restriccions per la COVID-
19.  

2. En data 18 de juliol de 2022, registre municipal d’entrada E2022004978, la Sra. ....., amb 
NIF ***1951** com a presidenta de l’Associació Coordinadora de Festes de Celrà, amb NIF 
G55130413, ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per tal d’ajudar a sufragar la despesa 
derivada de l’organització de la Festa Major i la Festa Petita de Celrà.  

Que en data 9 de novembre de 2022, registre d’entrada municipal E20220007844, 
L’Associació Coordinadora de Festes de Celrà presenta justificació de les despeses 



 

  
 

 

 

efectuades, d’acord  per rebre l’ajut econòmic del desenvolupament de les activitats 
corresponents a la Festa Major, la Festa Petita i altres festivitats de Celrà de l’any 2022. 

Que la tècnica de cultura ha emès  informe  sobre la justificació la subvenció en data 9 de 
novembre de 2022, indicant que totes les factures presentades  

3.- Per tal de contribuir en l’organització d’aquest tipus d’activitats que fomenten la cohesió 
de la ciutadania, el regidor de cultura ha emès una proposta d’una subvenció per import de 
4.000 euros concedida directament a favor de la Coordinadora de festes de Celrà. 

 
3. Vist l’informe d’intervenció de data 10 de novembre de 2022 
 
4. Ha emès informe la Secretària de la corporació el qual consta en l’expedient administratiu. 
 

FONAMENTS DE DRET 

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

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. Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.000,00€ a 
favor de l’entitat la Coordinadora de Festes de Celrà, amb CIF G-55130413, destinada a fer 
front a les despeses de la Festa Major celebrada entre el 29 d’abril al 2 de maig de 2022  i la 
Festa Petita el 16 de juliol de 2022. 
 
Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció, el text literal de la qual és 
el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I 
L’ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE FESTES DE CELRÀ PER A L’ORGANITZACIÓ 
DE LA FESTA MAJOR I LA FESTA PETITA DE CELRÀ 2022 

A Celrà a xx de setembre de 2022 

INTERVENEN 

D’ una part, el Sr. David Planas i Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 
21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

D’una altra, la Sra. ......., amb DNI ***1951** com a presidenta de l’Associació 
Coordinadora de Festes de Celrà, amb NIF G55130413 i domicili fiscal a Carretera de 
Juià, 48, 17460 Celrà.  

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

EXPOSEN 



 

  
 

 

 

1. L’Associació Coordinadora de Festes de Celrà és l’encarregada d’organitzar la Festa 
Major i la Festa Petita de Celrà, que anualment se celebra els mesos de maig i juliol 
respectivament, en col·laboració amb l’Ajuntament de Celrà.  

Aquest any, la Festa Major s’ha celebrat del 29 d’abril al 2 de maig de 2022  i la Festa 
Petita el 16 de juliol de 2022, amb un extens programa d’activitats i èxit de participació, 
amb la recuperació de la normalitat després de dos anys de pandèmia i restriccions 
per la COVID-19.  

2. És interès de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el 
desenvolupament de les activitats festives i populars, contribuint en les despeses 
d’organització i realització de les activitats, necessari per al desenvolupament de la 
seva tasca.  

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

PACTES 

1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà en l’organització i desenvolupament de la Festa Major i la Festa Petita de Celrà 
2022. 
2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de l’organització i 
catxets de les activitats i espectacles de la Festa Major i la Festa Petita de Celrà 2022. 
 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Coordinadora de Festes de Celrà, 
amb un import de 4.000 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de 
l’organització i catxets de les activitats i espectacles de la Festa Major i la Festa Petita 
de Celrà 2022.  

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció s’entendrà acceptada i es procedirà 
al pagament del 100% de l’import concedit mitjançant transferència bancària al 
compte corrent especificat per l’entitat perceptora.  

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia  30 de 
novembre de 2022, mitjançant la presentació de la documentació requerida al 
Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà. 

Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment.  

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així com 
una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus objectius. 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres documents 
de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació documental de la 
difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau. 

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la Secretari/a de 
l’entitat. 



 

  
 

 

 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades. 

Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% de l’import de subvenció 
concedit, corresponent a 4.000 euros. 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 la 
justificació es presenti en el termini fixat i la comprovarà formalment. A aquest efecte, 
es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària durant un 
període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Celrà tots els 
documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels ingressos vinculats 
al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció. 

9. Obligacions de les parts 

Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquesta subvenció i dins del termini atorgat 
a   l’efecte. 
 
2. Destinar íntegrament la subvenció atorgada a la finalitat per la qual es 
concedeixen.  
 
3. Justificar la subvenció en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest 
conveni de col·laboració. 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals relacionats amb l’actuació subvencionada, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat 
a la Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat 
d’acord amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de concessió 
i en aquest conveni. 
 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 
 
3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució 
dels precedents acords. 
 

 
10. 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.  

11. Causes de resolució 
 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de 
l’activitat o    projecte. 
2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a la finalitat per la qual es concedeix. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 
 
12. 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. 
 
10. Resolució de conflictes 
 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48000 
‘Entitats organitzadores de festes – major i petita’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà 
per a l’any 2022. 

Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada 
i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no 
estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 

Cinquè. Comunicar el present acord a l’entitat, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS.  
 
 
 
 



 

  
 

 

 

16. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN 
CAN PONAC PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DE 
L’ORGANITZACIÓ DE LA 43A EDICIÓ DE LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA 
(expedient  X2022001592). 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L'Associació Casal de la Gent Gran de Can Ponac i l'Ajuntament de Celrà organitzen cada 
any la Festa d'Homenatge a la Vellesa adreçada a les persones majors de 75 anys i 
tothom que les vulgui acompanyar. La festa, que enguany  va celebrar la seva 43a edició  
el dia 23 d’octubre, va consistir en un acte oficial, coincidint amb la missa de diumenge, 
seguida d’un dinar conjunt al restaurant Can Xel de Santa Pau, amb transport inclòs. 

 
2. En data 4 de novembre de 2022, registre d’entrada municipal E2022007735, l’Associació 

Casal de la Gent Gran Can Ponac, va sol·licitar una subvenció per de tal sufragar les 
despeses derivades de l’organització de la 43a edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa 
de Celrà. L’entitat sol·licita que es concedeixi un ajut amb la finalitat de sufragar la 
despesa realitzada i no coberta amb els ingressos derivats de la realització de l’activitat. 
Juntament amb la sol·licitud, l’entitat aporta documentació justificativa de la subvenció. 

3. En data 9 de novembre de 2022 la regidora de Gent Gran ha emès una proposta de 
concessió d'una subvenció per import de 3.538,28 euros a favor del l’Associació Casal de 
la Gent Gran Can Ponac, per tal de sufragar la despesa derivada de l’organització de la 
43a edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa. 
 

4. En data 9 de novembre de 2022, la tècnica de l’àrea ha emès un informe favorable relatiu 
a la documentació justificativa aportada per l’entitat. 

 
5. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 10 de novembre de 2022 de 

conformitat. 
 

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

 
FONAMENTS DE DRET 

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 i 
130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, especialment, l’article 125.2a) del ROAS; 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 data 30 de març , publicat al BOP de Girona de data 14 d’abril de 2021.  

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

ACORD  

Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una subvenció per import  de 
3.538,28  euros a favor de  l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb CIF G55051106 
i amb domicili C/ La Fàbrica, 31 de Celrà i amb adreça electrònica a efectes de 
notificacions .........., amb la finalitat de sufragar la despesa derivada de l’organització de la 43a 
edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa que s’ha celebrat el dia 23 d’octubre de 2022.  



 

  
 

 

 

Segon. Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual és 
el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ASSOCIACIÓ 
CASAL DE LA GENT GRAN CAN PONAC PER A SUFRAGAR LA DESPESA DERIVADA 
DE L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA 2022 

A Celrà, a la data de signatura electrònica 

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, el Sr. ............ com a president de l’Associació Casal de la Gent Gran Can 
Ponac , amb CIF G17906108. 

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

EXPOSEN 

1. L'Associació Casal de la Gent Gran de Can Ponac i l'Ajuntament de Celrà coorganitzen 
cada any la Festa d'Homenatge a la Vellesa adreçada a les persones majors de 75 anys 
i tothom que les vulgui acompanyar. La festa, que enguany  va celebrar la seva 43a 
edició  el dia 23 d’octubre, va consistir en un acte oficial, coincidint amb la missa de 
diumenge, seguida d’un dinar conjunt al restaurant Can Xel de Santa Pau. 
 

2. L’associació ha assumit la majoria de despeses derivades de l’organització de la festa 
i un cop realitzada, ha sol·licitat formalment una subvenció a l’Ajuntament de Celrà 
per tal de sufragar les despeses no cobertes amb ingressos vinculables a aquesta 
activitat. 
 

3. Bastant-se en l’informe emès per la tècnica de l’àrea de data 9 de novembre de 2022, 
la regidora de l’àrea de Gent Gran ha emès una proposta de subvenció per import 
màxim de 3.538,28 euros a favor del l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac, 
per tal de sufragar la despesa derivada de l’organització de la Festa d’Homenatge a la 
Vellesa 2022. 

 

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

 

PACTES 

13. Objecte  
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Celrà 
amb l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac per tal de sufragar la despesa derivada 
de l’organització de la festa d’Homenatge a la Vellesa 2022, celebrada el 23 d’octubre. 

14. Àmbit d’aplicació i termini d’execució 
 

La subvenció es destinarà a finançar la part de la despesa derivada de l’organització de 
la festa d’Homenatge a la Vellesa realitzada l’any 2022 no coberta amb els ingressos 
propis de la realització de l’activitat i altres subvencions rebudes per l’entitat per a la 
mateixa finalitat. 



 

  
 

 

 

15. Quantia de la subvenció i forma de pagament 

L’Ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació Casal de la Gent Gran Can Ponac amb 
un import màxim de 3.538,28 euros a destinar a l’organització de la Festa d’Homenatge 
a la Vellesa 2022. 

Amb la signatura d’aquest conveni, la subvenció  s’entendrà acceptada i es procedirà l 
reconeixement de l’obligació i odre de pagament de la totalitat de l’import degudament 
justificat mitjançant transferència bancària al compte corrent especificat per l’entitat 
perceptora.  

16. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 

Amb la documentació aportada per l’entitat, la subvenció es considera correctament 
justificada. 

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. 

17. Obligacions de les parts 

Per part de l’entitat beneficiària: 

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

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitza 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. 

 
3. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 

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

 

Per part de l’Ajuntament de Celrà: 

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

 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats subvencionades d’acord amb aquest 

conveni regulador. 
 

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

 
18. 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.  

19. Causes de resolució 

El present conveni es resoldrà per les causes següents: 

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

2. No destinar l’entitat la subvenció rebuda a la finalitat per la qual es concedeix. 



 

  
 

 

 

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

aplicable. 

20. 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. 
 

11. Resolució de conflictes 
 

Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà.  

En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni al lloc i data que figuren a 
l’encapçalament. 

Tercer. Imputar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 74  3372  48001  
“Festa Homenatge a la Vellesa i Altres” del pressupost vigent de la corporació per a l’exercici 
2022. 

Quart. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, si 
escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 

Cinquè. Comunicar el present acord a la part interessada, així com a l’Àrea de Serveis Econòmics 
de la Corporació. 

  
 
No hi ha INTERVENCIONS.  
 
 

17. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’incloguin per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local cinc assumptes no compresos dins 
de l’ordre del dia i que corresponen a: 

1. Ampliació del termini d’execució del contracte de l’obra “Canalització del torrent 
del carrer Isidre Rossell i Gimbernat – Fase 2”.  

2. Adjudicació del contracte d'obres per a l'Arranjament de la Plaça del Mercat - 
Fase 1. 

3. Atorgament de llicència d’agrupació  (finques registrals 921, 2028, 2030 i 132) i 
posterior parcel·lació en 2 finques resultants al carrer Areny núm. 1 de Celrà. 



 

  
 

 

 

4. Aprovació de la cessió de contracte del Lot 5 - taller de ceràmica del contracte 
de serveis d'activitats culturals. 

5. Atorgament d’una subvenció a l’Associació de Comerciants de Celrà per a les 
activitats de dinamització comercial de 2022. 

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

17.1. AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA 
‘CANALITZACIÓ DEL TORRENT DEL CARRER ISIDRE ROSSELL I GIMBERNAT-FASE 
2’ (expedient x2022000576). 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- En data 21 de juny de 2022, mitjançant acord de Junta de Govern Local, es va adjudicar 
el contracte administratiu d’obres per a la Canalització del Torrent del carrer Isidre Rossell i 
Gimbernat – Fase 2, a favor de Serveis Constructius Mieres SLU, per un import de 68.139,71 
euros, IVA exclòs, (82.449,05 Euros, IVA inclòs). 

El termini d’execució del contracte és de dos mesos a comptar des de la data de comprovació 
del replanteig, efectuada el dia 15 de setembre de 2022, finalitzant, per tant el contracte el 
dia 15 de novembre de 2022. 

2.- En data 22 de setembre de 2022, registre d’entrada municipal E2022006422, l’empresa 
Serveis Constructius Mieres SLU  sol·licita una pròrroga en l’execució del contracte de dos 
mesos justificant que degut als canvis de construcció acordats amb la direcció facultativa de 
les obres i el procés de l’execució de l’obra emprat per tal de no malmetre els murs dels 
límits dels veïns, cal major termini d’execució i per això demanen més 2 mesos per a 
l’acabament de les obres. 
 
3.- En data 10 de novembre de 2022, la direcció facultativa de l’obra emet informe en el que 
justifica el retard de les obres atès la dificultat per a poder obtenir els materials a temps i 
informe favorable una pròrroga de 2 mesos per a l’acabament de les obres, essent fins el dia 
15 de gener de 2023. 
 
4.- En data 14 de novembre de 2022, ha emes informe la secretaria municipal indicant que 
no es pot procedir a la prorroga atenent que així es va establir expressament en el contracte, 
per tant, es produirà demora en la execució del contracte, tot i que es pot procedir a ampliació 
del termini de la execució si es compleixen les circumstàncies de l’article 195 de la LCSP. 
 

FONAMENTS DE DRET 

1. La clàusula tercera del contracte administratiu estableix que “La durada del contracte és 
de dos mesos a comptar des de la data de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball elaborat pel contractista, en cas 
contrari la data d’inici de les obres comptarà des de la data de l’esmentada notificació. Alhora 
s’estableix expressament que el contracte no serà prorrogable.  

2. Segons consta a l’expedient es va aprovar el PSS mitjançant decret de l’alcaldia 1046 de 
data 12 de setembre de 2022, notificat al contractista el 13 de setembre, i es va signar acta 
de comprovació i replanteig en data 15 de setembre de 2022. 

3. Tal com estableix el contracte vigent, no es pot establir pròrroga del mateix, per tant, cal 
analitzar la previsió d’incompliment del termini atorgat, establint que s’entrarà en demora en 
la execució per part del contractista, i per tant, analitzar si la mateixa és per causa imputable 
al contractista o per altres circumstàncies. 



 

  
 

 

 

En aquest sentit, l’article 195.2 de la LCSP, estableix pel que fa a l’ampliació de terminis del 
contractes que: 

2. Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista i aquest oferís 
complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de 
contractació li concedirà donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps 
perdut , tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte 
emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables 
al contractista 

Procediria doncs adoptar acord per part de l’òrgan de contractació d’ampliació del termini de 
la execució, en els termes que ha informat el tècnic director de la obra en dos mesos 
finalitzant doncs la mateixa el 15 de gener de 2022. 

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

A C O R D 

Primer. Atorgar una ampliació del termini d’execució del contracte administratiu d’obres 
consistent en ‘Canalització del Torrent del carrer Isidre Rossell i Gimbernat-Fase 2’ , d’acord 
amb l’informe de la direcció facultativa, fins al dia 15 de gener de 2023. 
 
Segon. La ampliació del termini d’execució d’aquest contracte no suposa cap modificació ni 
en el preu del contracte, ni d’altres circumstàncies del mateix. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Serveis Constructius Mieres SLU. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la corporació, i 
comunicar-los que el període de garantia es comptarà a partir de la finalització del període 
atorgat en aquest acord. 

 
 
No hi ha INTERVENCIONS.  
 

17.2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'ARRANJAMENT DE LA 
PLAÇA DEL MERCAT - FASE 1 (expedient  x2022001240). 

ANTECEDENTS DE FET 

1.  Per acord de la Junta de Govern Local, de data 4 d’octubre de 2022, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte 
administratiu d’obres per relatiu a l’Arranjament de la plaça del mercat de Celrà – Fase 1 per 
import de 79.997,70 Euros IVA inclòs (66.113,80 Euros IVA exclòs), es va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació 
d’aquest contracte. 

2. L’anunci d’aprovació dels plecs i d’obertura del procediment d’adjudicació del contracte es 
va publicar al perfil del contractant el dia 5 d’octubre de 2022. 

3. D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars i l’anunci de 
licitació la data límit de presentació de proposicions era el dia 25 d’octubre de 2022 a les 
15.00 hores, indicant-se que la data d’obertura de les ofertes seria el dia 28 d’octubre  de 
2022. 

4. Han presentat oferta els licitadors següents: 

                                                                             



 

  
 

 

 

                                                                               Registre d’entrada municipal 

 Licitadors Registre Data 

1 Construcciones Quart SA E2022007377 25/10/2022 

2 Coaypa Obres i Serveis SL E2022007390 25/10/2022 

3 Cardell Equipaments SLU E2022007394 25/10/2022 

 

5. En data 28 d’octubre de 2022, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre únic 
presentat pels licitadors indicats. Un cop obert i descarregats els sobres únics presentats per 
les empreses licitadores, i aplicada la fórmula per a valorar les ofertes presentades, la 
puntuació obtinguda en el preu ofert (criteri únic) ha estat la següent: 

 

  

Licitadors 

Import  oferta 
€  

Import oferta 
€ 

puntuació 
oferta € 

 (IVA exclòs)   (IVA inclòs) 10 punts 

1 Construcciones Quart SA 65.452,66 € 79.197,72 9,31 

2 Coaypa Obres i Serveis SL 63.390,00 € 76.701,90 9,61 

3 Cardell Equipaments SLU 60.911,85 € 73.703,34 10,00 

 

6. A continuació, es va efectuar la comprovació del supòsit d’oferta anormalment baixa, de 
conformitat amb la clàusula 18 del PCAP. Cap de les empreses licitadores incorre en el supòsit 
d’oferta anormalment baixa. 

7. Seguidament es va comprovar la inscripció al RELI i al ROLECE de l’empresa amb major 
puntuació, Cardell Equipaments, S.L.U. a fi de no sol·licitar la documentació que ja consti en 
el registre corresponent, de conformitat amb la clàusula 21 del PCAP. Consultats el RELI i el 
ROLECE, aquesta empresa no hi consta inscrita. 

De conformitat amb l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, tots 
els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat, 
com és el cas, han d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades 
del Sector Públic (ROLECE), o el corresponent de la Comunitat Autònoma, en el cas de 
Catalunya el RELI, en la data final de presentació de les ofertes. 

Aquesta empresa no consta ni en el RELI ni en el ROLECE, no complint-se un dels requisits 
imprescindibles per a concórrer en aquesta licitació, per la qual cosa la mesa de contractació 
acorda excloure de la licitació a l’empresa Cardell equipaments, S.L.U., i a continuació es 
consulta al RELI i al ROLECE les dades de l’empresa que ha quedat en segon lloc de 
puntuació: Coaypa Obres i serveis, S.L. Aquesta empresa consta al RELI. 

8. Per tot això, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació l’adopció del 
següent acord: 

1. Excloure de la licitació a l’empresa Cardell equipaments, S.L.U., per no estar inscrita al Registre 
d’empreses licitadores RELI o ROLECE, de conformitat amb l’article 159.4.a) de la LCSP. 
 
2. Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació: 



 

  
 

 

 

1. Coaypa Obres i Serveis SL 
2. Construcciones Quart SA 

 
3. Sol·licitar a l’empresa licitadora classificada en primer lloc perquè en el termini de set dies hàbils 
a comptar de l’endemà de rebre el requeriment corresponent faci arribar a l’Ajuntament la 
documentació necessària per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte, un cop consultada la 
documentació inscrita per l’empresa al RELI o ROLECE. 
 

Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta, es donarà per efectuada l’acreditació de 
la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que disposen els articles 140 i 
150.2 de la LCSP. 

I se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació d’aquest contracte una vegada 
s’hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen el plecs de clàusules 
administratives particulars. 

9. El dia 2 de novembre de 2022 es va publicar l’acta del Sobre únic al perfil del contractant.   

10. El dia 3 de novembre de 2022, registre de sortida municipal número S2022003249, es 
va requerir la documentació establerta a la clàusula 21 del PCAP a l’empresa classificada en 
primer lloc, Coaypa obres i serveis, S.L., indicant-li que havia de presentar aquesta 
documentació en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del document 
electrònic.  

11. En data 14 de novembre de 2022, registres municipals d’entrada E2022007960 i 
E2022007964, Coaypa obres i serveis, S.L. ha presentat la documentació requerida i ha 
dipositat la garantia definitiva, per import de 3.169,50 euros, mitjançant aval formalitzat amb 
BBVA.  

FONAMENTS DE DRET 

1. De conformitat amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats o 
licitadors, havent-se de publicar en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. La 
notificació s’ha de realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb allò que s’estableix 
en la disposició addicional quinzena. 

 2. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

Al tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en 
virtut del que disposa l’article 150.3 in fine  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  

Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 

3. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l’article 346 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

4. Per tot l’exposat, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal 
aplicable. 



 

  
 

 

 

5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
323/2021, de 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. Excloure de la licitació a l’empresa Cardell equipaments, S.L.U. per no estar inscrita 
al RELI o ROLECE, requisit imprescindible al ser un procediment obert simplificat.  

Segon. Adjudicar el contracte administratiu d’obres per a l’Arranjament de la plaça del 
mercat de Celrà – Fase 1, a favor de Coaypa obres i serveis, S.L., amb NIF B-55284574, per 
l’import de 63.390,00 euros, IVA exclòs (76.701,90 Euros, IVA inclòs). 

Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel Projecte d’urbanització per a l’Arranjament de la plaça del 
mercat de Celrà – Fase 1, i per la proposta presentada per l’empresa adjudicatària, els 
documents de la qual formaran part de la documentació contractual. 

El contracte tindrà una durada de tres mesos, de conformitat amb la clàusula 5a PCAP. 

Tercer. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.1532.61922 ‘Adequació plaça Mercat’ del pressupost vigent de la Corporació. 

Quart. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i citar a l’empresa adjudicatària 
perquè el dia que se li indiqui concorri a formalitzar el contracte administratiu mitjançant 
signatura electrònica. 

Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 

Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de Contractes, 
d’acord amb l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 

No hi ha INTERVENCIONS 

 

17.3. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’AGRUPACIÓ  (FINQUES REGISTRALS 921, 
2028, 2030 I 132) I POSTERIOR PARCEL·LACIÓ EN 2 FINQUES RESULTANTS AL 
CARRER ARENY NÚM. 1 DE CELRÀ (expedient X2022001405). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 3 d’octubre de 2022, registre d’entrada E2022006698, la Sra. ......, en 
representació del Sr. ......., sol·licita la llicència de parcel·lació urbanística de les finques 
situades al carrer Areny número 1 de Celrà. 
 
2. En data 19 d’octubre de 2022 s’emet informe per part de la arquitecta municipal 
analitzant la documentació presentada i indicant necessitat d’esmena. 

 
3. En data 21 d’octubre de 2022, registre de sortida S2022003156, es requereix al Sr. 
..... esmenes en la documentació tècnica presentada.  
 



 

  
 

 

 

4. En data 7 de novembre de 2022, registre d’entrada E2022007781, la Sra. ...., en 
representació del Sr. ....., aporta documentació tècnica esmenada. 

 
5. En data 10 de novembre de 2022, registre d’entrada municipal E20220007890, la 
Sra. ...., en representació del Sr. ......, aporta document “projecte de reparcel.lació de dues 
parcel.les al carrer d’Areny, 1 Celrà” amb una nova esmena.  
6. En data 11 de novembre de 2022, emet informe favorable l’arquitecta municipal, el 
qual es transcriu íntegrament a continuació: 

“ (...) 

A. PARCEL·LA 

Les finques objecte de l’agrupació estan situades al centre del nucli urbà de Celrà i 
es corresponen amb les parcel·les cadastrals .... i ...... 

Segons cadastre les parcel·les fan 2.500 m2 la ..... i 292 m2 la ...... 

Segons registre de la propietat es tracta de 4 finques registrals:  

Les finques 921, 2028 i 2030 es corresponen amb la parcel·la cadastral ......  

La finca 132 es correspon amb la parcel·la cadastral ...... 

S’aporta còpia de la nota simple registral de les finques.  

Finca registral 921, tomo 2832, llibre 122, foli 25, inscrita al Registre de la Propietat 
número 3 de Girona. 

Finca registral 2028, tomo 2832, llibre 122, foli 32, inscrita al Registre de la Propietat 
número 3 de Girona. 

Finca registral 2030, tomo 2832, llibre 122, foli 29, inscrita al Registre de la Propietat 
número 3 de Girona. 

Finca registral 132, tomo 2832, llibre 122, foli 41, inscrita al Registre de la Propietat 
número 3 de Girona. 

Actualment hi ha diverses edificacions en les finques. 

B. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 

 Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Celrà, aprovat definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Girona, en la sessió de data 25 de novembre de 
1998. 
 Modificació número 3 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, aprovada 
definitivament el 27 de juliol de 2006. 
 Modificació número 11 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, 
aprovada definitivament el 15 de juliol de 2009. 
 

C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Classificació del sòl: Sòl urbà 
Qualificació del sòl: Zona 2a – Zona d’eixample urbà Subzona A 
    Zona 2b – Zona d’eixample urbà Subzona B 
 
Paràmetres d’ordenació i ús d’aplicació: 
Art. 82 - Zona d'eixample urbà (clau 2):  

En funció de les característiques dels edificis s’estableixen quatre subzones : 



 

  
 

 

 

                                             . Eixample urbà Subzona A, clau 2a 
                                             . Eixample urbà Subzona B, clau 2b 
                                             . Eixample urbà Subzona C, clau 2c 
                                             . Eixample urbà Subzona D, clau 2d 
Front mínim de parcel·la: 8 m o l’existent abans de 1978. 
Parcel·la mínima: 150 m2 o l’existent abans de 1978. 
Profunditat mínima de parcel·la: 15 m o l’existent abans de 1978. 
Ordenació : alineada al vial. 
Fondària edificable planta pis: 12 m – la grafiada als plànols en totes les subzones. 
Fondària planta baixa: la grafiada als plànols en les subzones A, B i C. 
Fondària màxima planta baixa-habitatge: 14 m. 
Fondària planta baixa a la Subzona D, el 100% de la parcel·la amb un màxim de 25 
m sempre que l'ús no sigui el d'habitatge. 
Planta baixa: d'acord amb l'art. 41. 
Alçada reguladora:  Edificació de PB+3PP=12,30 m 
    Edificació de PB+2PP=9,50 m  
    Edificació de PB+1PP=6,30 m 
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora: d'acord amb l'art. 42 i 43. 
Accés a l'edifici: un per parcel·la. 
Nombre màxim de plantes: les grafiades als plànols 
 Alçada lliure 
 soterrani >= 2,20 m 
 planta baixa >= 2,50 m resid. 
   >= 3,00 m resta 

3. planta pis  >= 2,50 m 
Entresolat de planta baixa : Art. 35 
Sotacoberta habitable: Art.32 
Pendent màxim de la coberta: 30 % 
Elements sortints: no s'admeten. 
Tractament de la façana: lliure 
Porxos: s'admeten 
Composició de la façana: lliure 
Material i color de la façana: lliure 
Material i color de la coberta: teula 
Fusteries: lliure 
Aparcament: un per habitatge 
Tanques: Art. 40.3 
Tractament mitgeres: Art. 40.2 
Es prohibeix cobrir i/o tancat total o parcialment les terrasses posteriors de les 
plantes primeres, sobre les plantes baixes destinades a habitatges que esgotin la 
fondària edificable màxima de 14 m. 
 
La mitjana mínima dels habitatges d’edificacions plurifamiliars ha d’ésser de 75 m2 
construïts. Un 40% d’aquests habitatges ha de tenir una superfície mínima de 90 m2 
construïts. S’exclou del còmput dels m2 construïts les terrasses, escales i espais 
comuns. 
 
Usos admesos planta soterrani  aparcament 

magatzem 
                                  serveis tècnics de l’edifici 
Usos admesos en planta baixa  habitatge 

hoteler 
comercial 
oficines 
magatzems 
tallers  
recreatiu 
bar - restaurant 



 

  
 

 

 

esportiu 
sanitari 
soci-cultural 
docent 
aparcament fins 50% sup. 

      taller artesanal fins 20 cv. 
Usos admesos en plantes pis  habitatge 

hoteler 
comercial 
bar - restaurant 
sanitari 
docent 
soci-cultural 
magatzem 

      recreatiu 
 
Per tal d’afavorir l’activitat comercial en el municipi de  Celrà, concretament, a les 
zones que tot seguit s’indiquen: 
Les illes compreses entre la carretera de Juià (tram Ateneu-Escola Aulet) i Avinguda 
Josep Pla. 
La carretera de Palamós vorera nord (tram del Carrer del tren Petit fins al carrer 
Aumet) i la carretera de Palamós vorera sud entre els números 22 i 158 (Carrer 
Aumet). 
El 50% de la façana i el 50% de la superfície en planta baixa, com a mínim, ha d’estar 
destinada als usos següents : comercial, hoteler, oficines, sociocultural, recreatiu, 
bar-restaurant, sanitari o docent. 
 
Les edificacions existents en la subzona “2c” que presentin un nombre de plantes 
superiors als que aquesta normativa estableix per a les edificacions de nova planta, 
i que fixa en planta baixa i una planta pis, podran conservar la segona planta i 
procedir a la seva rehabilitació, sempre que no es procedeixi a la substitució de 
l’edificació existent per una de nova. 
 
D. CONSIDERACIONS RESPECTE ALS PARÀMETRES D’APLICACIÓ 

Segons la documentació aportada corresponent al projecte de parcel·lació signat per 
l’arquitecte ......, es tracta d’una agrupació de 4 finques registrals per a una posterior 
parcel·lació en 2 finques resultants. 

Les finques 921, 2028, 2030 i 132 presentades amb la nota simple es corresponen 
amb les que segons plànol es pretén fer la parcel·lació urbanística. 

D’acord amb l’article 25.1 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, s’ha de sotmetre a la 
fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o 
successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient 
d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat 
definitivament. 

Segons la documentació de la qual es disposa, les finques objecte de la parcel·lació 
urbanística són les següents: 

Finques inicials:  

- Finca 921: finca existent es troba en clau 2a i 2b – eixample urbà subzona 
A i B. 
“URBANA: Pieza de tierra cultiva de cabida mil cuatrocientos treinta y ocho metros, 
veinticuatro decímetros cuadrados, que equivalen a sesenta y cinco céntimos de 
vesana, sobre la cual existe edificada una CASA de planta baja, que ocupa novena y 



 

  
 

 

 

siete metros cuadrados, señalada con el número 85, con su era y otros accesorios; 
sita en el termino de CELRA, territorio llamado LAS PARETS, y LINDA: al Este, con la 
calle Areny; al Sur, con otra finca de la herencia de Don ....; al Oeste, con .......; y 
al Norte, con la calle Cabanya.” 

- Finca 2028: finca existent es troba en clau 2a i 2b – eixample urbà subzona 
A i B. 
“URBANA: Trozo de terreno en el término de CELRA, de seis metros cuarenta y siete 
centímetros de ancho por cuarenta y cinco metros cincuenta centímetros de fondo, 
en el linde de Poniente y cuarenta y seis metros cincuenta y seis centímetros en el 
de Oriente, formando una superficie de doscientos novena y siete metros, cincuenta 
y seis decímetros cuadrados. LINDANTE: a Oriente, con finca registral 2030 de Celrà; 
a Mediodía, con la carretera de Palamós; por Poniente, con ......; y al Norte, con la 
calle Cabanya.” 

- Finca 2030: finca existent es troba en clau 2a i 2b – eixample urbà subzona 
A i B. 
“URBANA: Una extensión de terreno dentro de la cual existe una PEQUEÑA CASA de 
planta baja y piso que ocupa treinta y seis metros cuadrados, sita en el término de 
CELRA y territorio denominada LAS PARETS, de cabida seiscientos cuarenta y tres 
metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados, o sean doce metros novena y cuatro 
centímetros de ancho por cuarenta y seis metros cincuenta y tres centímetros de 
fondo en el linde Oeste, y cuarenta y ocho metros sesenta centímetros en el linde 
Este; y LINDA: al este, con finca de la herencia de Don ......; al Sur, con la carretera 
de Girona a Palamós; al Oeste, con finca de la herencia de Don ......; y al Norte, con 
calle Cabanya.” 

Es corresponen amb la parcel·la cadastral ....... 

- Finca 132: finca existent es troba en clau 2a - eixample urbà subzona A. 
 

“URBANA: CASA de planta baja y un piso con dos sótanos y una era para trillar 
contigua a la misma, sita en el término municipal de CELRA y territorio llamado LAS 
PARETS, de superficie DOS AREAS, SETENTA Y CUATRO CENTIAREAS. LINDANTE: al 
frente, sur, con carretera de Girona a La Bisbal; derecha saliendo, con los consortes 
..... y .....; a la izquierda, con el camino que dirigí al territorio nombrada Lo Areny; y 
al fondo, con .......” 

Es correspon amb la parcel·la cadastral ....... 

El projecte proposa l’agrupació de les 4 finques inicials per a una posterior parcel·lació 
en 2 finques resultants i una resta destinada a sistema viari. 

L’agrupació és la següent: 

“URBANA: PORCIÓ DE TERRENY en el terme de Celrà, territori conegut com “Las 
Parets”, de superfície segons recent amidament coincident amb el cadastre 2.792 
m2, a l’interior de la qual hi ha construïda una casa de planta baixa, que ocupa 
noranta-set metres quadrats; assenyalada amb el número cinquanta-nou, abans 
quaranta-tres, i actualment número 85, amb la seva era i altres accessoris. 

Tot el conjunt confronta: a l’est, amb carrer Areny; al sud, amb carretera de Palamós 
i amb finca assenyalada amb el número 79 a la carretera de Palamós de ......; a 
l’oest, finca assenyalada amb el número 77 i en part amb l’assenyalada amb el 79 
totes dues a la carretera de Palamós de ..... i al nord, amb carrer Cabanya.” 

A petició de l’Ajuntament, la descripció de l’agrupació s’adequa a les construccions 
existents actualment, restant: 



 

  
 

 

 

“URBANA: PORCIÓ DE TERRENY en el terme de Celrà, territori conegut com “Las 
Parets”, de superfície segons recent amidament coincident amb el cadastre 2.792 
m2, a l’interior de la qual hi ha les següents edificacions: 

Edifici de dues plantes de 12,50 ml de llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada 
amb un habitatge a la planta baixa i un segon habitatge a la planta pis, així com un 
despatx amb accés independent. Té una ocupació en planta de 187,70m2 i una 
superfície construïda total de 319,90 m2. De la superfície de 58,45 m2 (en total 
116,90 m2) que actualment és disconforme amb el PGOU de Celrà. 

Adossat al costat nord de l’anterior edifici hi ha un segon edifici de 16,50 ml de 
llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada d’est a oest, que té una façana, l’oest, al 
pati, amb accés des de la carretera, per on s’accedeix a un taller de fusteria situat 
en planta baixa que té tan accés des del pati que dona a la carretera de Palamós com 
per darrera al pati nord que dona al carrer Areny. Aquest edifici té una segona planta 
de superfície construïda 158,55 m2, a la que s’accedeix per una escala exterior des 
del carrer Areny, que és un espai sense ús definit. La superfície total construïda és 
de 317,10 m2. De la superfície construïda, en cada planta hi ha una superfície de 
34,10 m2 (en total 68,20 m2) que actualment és disconforme amb el PGOU de Celrà. 

I una tercera edificació a l’extrem nord oest de la parcel·la que dona al carrer Cabanya 
però al què s’accedeix des del pati gran, amb accés des de la carretera. És d’una sola 
planta, ocupa sobre el solar 161 m2 de superfície construïda i es destina a magatzem 
i garatge. 

Tot el conjunt confronta: a l’est, amb carrer Areny; al sud, amb carretera de Palamós 
i amb finca assenyalada amb el número 79 a la carretera de Palamós de ........; a 
l’oest, finca assenyalada amb el número 77 i en part amb l’assenyalada amb el 79 
totes dues a la carretera de Palamós de ........ i al nord, amb carrer Cabanya.” 

Les finques resultants són: 

Finca 1. “URBANA. PORCIÓ DE TERRENY en el terme de Celrà, territori conegut com 
“Las Parets”, amb façanes al carrer Cabanya i a la carretera Palamós. Té una 
superfície de 1.675 m2 i al seu interior hi ha una edificació a l’extrem nord oest de la 
parcel·la que dona al carrer Cabanya però al què s’accedeix des del pati gran, amb 
accés des de la carretera de Palamós. És d’una sola planta, ocupa sobre el solar 161 
m2 de superfície construïda i es destina a magatzem i garatge.  

Tot el conjunt confronta: a l’est, amb resta de finca; al sud, amb carretera de Palamós 
i amb finca assenyalada amb el numero 79 a la carretera de Palamós de .......; a 
l’oest, finca assenyalada amb el número 77 i en part amb l’assenyalada amb el 79 
totes dues a la carretera de Palamós de ....... i al nord, amb carrer Cabanya.” 

Finca 2. “URBANA. Porció de terreny destinat a sistema viari en el xamfrà entre la 
carretera de Palamós i el carrer Areny de Celrà, de superfície 24 m2. Limita: al Nord 
i a l’Oest amb resta de finca; al Sud amb carretera de Palamós i a l’Est, amb carrer 
Areny.” 

Resta de finca matriu. “URBANA. PORCIÓ DE TERRENY, situada en el terme de 
Celrà, que té façanes al carrer Cabanya, al carrer Areny i a la carretera de Palamós. 
Té una extensió superficial de mil noranta-tres metres quadrats (1.093,00 m2) i al 
seu interior hi ha les següents construccions: 

Edifici de dues plantes de 12,50 ml de llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada  
amb un habitatge a la planta baixa i un segon habitatge a la planta pis, així com un 
despatx amb accés independent. Té una ocupació en planta de 187,70 m2 i una 
superfície construïda total de 319,90 m2. De la superfície, en cada planta hi ha una 



 

  
 

 

 

superfície de 58,45 m2 (en total 116,90 m2) que actualment és disconforme amb el 
PGOU de Celrà. 

Adossat al costat nord de l’anterior edifici hi ha un segon edifici de 16,50 ml de 
llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada d’est a oest, que té una façana, l’oest, al 
pati, amb accés des de la carretera, per on s’accedeix a un taller de fusteria situat 
en planta baixa, la façana est, que dona a un altre pati amb accés des del carrer 
Areny i la façana nord dona al carrer Cabanya. L’ocupació d’aquest edifici en planta 
és de 158,55 m2 i es distribueix en un taller de fusteria en planta baixa que té tan 
accés des del pati que dona a la carretera Palamós com per darrera al pati nord que 
dona al carrer Areny. Aquest edifici té una segona planta de superfície 158,55 m2, a 
la que s’accedeix per una escala exterior des del carrer Areny, que és un pati sense 
ús definit. La superfície total construïda és de 317,10 m2. De la superfície construïda, 
en cada planta hi ha una superfície de 34,10 m2 (en total 68,20 m2) que actualment 
és disconforme amb el PGOU de Celrà. 

Tot en conjunt limita: al nord, amb carrer Cabanya; a l’est, amb carrer Areny i en 
part amb porció segregada per a la seva cessió a l’Ajuntament per destinar-ho a vial; 
al sud, amb carretera de Palamós i en part amb porció segregada per a la seva cessió 
a l’Ajuntament per destinar-ho a vial; i a l’oest, amb porció segregada en el punt 1 
anterior.” 

Es tracta d’una parcel·lació urbanística. 

E. CONCLUSIONS 

S’informa favorable sobre l’agrupació de les finques 921, 2028, 2030 i 132 
corresponents a l’habitatge situat al carrer Areny número 1 de Celrà, per a la 
posterior parcel·lació urbanística en dues finques resultants i una porció de 24 m2 
destinada a la cessió gratuïta per a sistema viari. 

És el que s’informa pels efectes oportuns.” 

FONAMENTS DE DRET 
 

1.- Articles 187.1.b), 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 

2.- Articles 22 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística. 

3.- 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. 

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

ACORDS 
 

Primer.- Atorgar al Sr. ..... amb DNI núm. ***2051** llicència d’agrupació de les finques 
registrals ......., en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord, de conformitat 
amb l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament, i al document aportat en data 11 de 
novembre de 2022 “Projecte de reparcel·lació de dues parcel·les al carrer d’Areny, 1 Celrà”  
i que respon a la descripció següent: 

“URBANA: PORCIÓ DE TERRENY en el terme de Celrà, territori conegut com “Las 
Parets”, de superfície segons recent amidament coincident amb el cadastre 2.792 
m2, a l’interior de la qual hi ha les següents edificacions: 



 

  
 

 

 

Edifici de dues plantes de 12,50 ml de llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada 
amb un habitatge a la planta baixa i un segon habitatge a la planta pis, així com un 
despatx amb accés independent. Té una ocupació en planta de 187,70m2 i una 
superfície construïda total de 319,90 m2. De la superfície de 58,45 m2 (en total 
116,90 m2) que actualment és disconforme amb el PGOU de Celrà. 

Adossat al costat nord de l’anterior edifici hi ha un segon edifici de 16,50 ml de 
llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada d’est a oest, que té una façana, l’oest, al 
pati, amb accés des de la carretera, per on s’accedeix a un taller de fusteria situat 
en planta baixa que té tan accés des del pati que dona a la carretera de Palamós com 
per darrera al pati nord que dona al carrer Areny. Aquest edifici té una segona planta 
de superfície construïda 158,55 m2, a la que s’accedeix per una escala exterior des 
del carrer Areny, que és un espai sense ús definit. La superfície total construïda és 
de 317,10 m2. De la superfície construïda, en cada planta hi ha una superfície de 
34,10 m2 (en total 68,20 m2) que actualment és disconforme amb el PGOU de Celrà. 

I una tercera edificació a l’extrem nord oest de la parcel·la que dona al carrer Cabanya 
però al què s’accedeix des del pati gran, amb accés des de la carretera. És d’una sola 
planta, ocupa sobre el solar 161 m2 de superfície construïda i es destina a magatzem 
i garatge. 

Tot el conjunt confronta: a l’est, amb carrer Areny; al sud, amb carretera de Palamós 
i amb finca assenyalada amb el número 79 a la carretera de Palamós de ......; a 
l’oest, finca assenyalada amb el número 77 i en part amb l’assenyalada amb el 79 
totes dues a la carretera de Palamós de ..... i al nord, amb carrer Cabanya.” 

Segon.- Atorgar al Sr. ...... amb DNI núm. ***2051** llicència de parcel·lació de la finca 
agrupada en l’acord primer, en els termes indicats en la part expositiva d’aquest acord, de 
conformitat amb l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament, i el “Projecte de reparcel·lació de 
dues parcel·les al carrer d’Areny, 1 Celrà” presentat en data 11 de novembre de 2022 i que 
quedaran configurades amb la descripció següent: 

 
Finca 1. “URBANA. PORCIÓ DE TERRENY en el terme de Celrà, territori conegut com 
“Las Parets”, amb façanes al carrer Cabanya i a la carretera Palamós. Té una 
superfície de 1.675 m2 i al seu interior hi ha una edificació a l’extrem nord oest de la 
parcel·la que dona al carrer Cabanya però al què s’accedeix des del pati gran, amb 
accés des de la carretera de Palamós. És d’una sola planta, ocupa sobre el solar 161 
m2 de superfície construïda i es destina a magatzem i garatge.  

Tot el conjunt confronta: a l’est, amb resta de finca; al sud, amb carretera de Palamós 
i amb finca assenyalada amb el numero 79 a la carretera de Palamós de ......; a 
l’oest, finca assenyalada amb el número 77 i en part amb l’assenyalada amb el 79 
totes dues a la carretera de Palamós de ...... i al nord, amb carrer Cabanya.” 

Finca 2. “URBANA. Porció de terreny destinat a sistema viari en el xamfrà entre la 
carretera de Palamós i el carrer Areny de Celrà, de superfície 24 m2. Limita: al Nord 
i a l’Oest amb resta de finca; al Sud amb carretera de Palamós i a l’Est, amb carrer 
Areny.” 

Resta de finca matriu. “URBANA. PORCIÓ DE TERRENY, situada en el terme de 
Celrà, que té façanes al carrer Cabanya, al carrer Areny i a la carretera de Palamós. 
Té una extensió superficial de mil noranta-tres metres quadrats (1.093,00 m2) i al 
seu interior hi ha les següents construccions: 

Edifici de dues plantes de 12,50 ml de llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada  
amb un habitatge a la planta baixa i un segon habitatge a la planta pis, així com un 
despatx amb accés independent. Té una ocupació en planta de 187,70 m2 i una 
superfície construïda total de 319,90 m2. De la superfície, en cada planta hi ha una 



 

  
 

 

 

superfície de 58,45 m2 (en total 116,90 m2) que actualment és disconforme amb el 
PGOU de Celrà. 

Adossat al costat nord de l’anterior edifici hi ha un segon edifici de 16,50 ml de 
llargada de sud a nord i 9,60 ml d’amplada d’est a oest, que té una façana, l’oest, al 
pati, amb accés des de la carretera, per on s’accedeix a un taller de fusteria situat 
en planta baixa, la façana est, que dona a un altre pati amb accés des del carrer 
Areny i la façana nord dona al carrer Cabanya. L’ocupació d’aquest edifici en planta 
és de 158,55 m2 i es distribueix en un taller de fusteria en planta baixa que té tan 
accés des del pati que dona a la carretera Palamós com per darrera al pati nord que 
dona al carrer Areny. Aquest edifici té una segona planta de superfície 158,55 m2, a 
la que s’accedeix per una escala exterior des del carrer Areny, que és un pati sense 
ús definit. La superfície total construïda és de 317,10 m2. De la superfície construïda, 
en cada planta hi ha una superfície de 34,10 m2 (en total 68,20 m2) que actualment 
és disconforme amb el PGOU de Celrà. 

Tot en conjunt limita: al nord, amb carrer Cabanya; a l’est, amb carrer Areny i en 
part amb porció segregada per a la seva cessió a l’Ajuntament per destinar-ho a vial; 
al sud, amb carretera de Palamós i en part amb porció segregada per a la seva cessió 
a l’Ajuntament per destinar-ho a vial; i a l’oest, amb porció segregada en el punt 1 
anterior.” 

S’incorpora, com a annex al present acord, una còpia del plànol parcel·lari corresponent, de 
conformitat amb el que disposa l’article 29.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Tercer.-  Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 175,00 €. 
 
Quart.-  Assabentar al Sr. ...... que de conformitat amb l’article 13.2 del  Reial Decret 
legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei del Cadastre 
Immobiliari, com a titular cadastral està subjecte a la obligació de formalitzar la declaració 
corresponent per tal d’incorporar en el cadastre immobiliari la present alteració de 
l’immoble. 
 
Cinquè.-  Notificar els presents acords al Sr. ....... 
 

 



 

  
 

 

 

ANNEX: 

 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

No hi ha INTERVENCIONS.  

17.4. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CONTRACTE DEL LOT 5 - TALLER DE CERÀMICA 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'ACTIVITATS CULTURALS (expedient x2021000500). 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per resolució d’alcaldia 747/2021, de data 26 de juliol, es va adjudicar el lot 5 – Ceràmica 
del contracte del servei d’activitats culturals a favor de ......, amb una durada de dos anys, 
formalitzant-se en data 27 d’agost de 2021. 

2. En data 6 de setembre de 2022, registre d’entrada municipal número E2022005928, la 
Sra. ...... va comunicar a l’Ajuntament de Celrà la impossibilitat de continuar executant el 
contracte per motius mèdics, d’acord amb la documentació mèdica presentada el dia 4 
d’agost de 2022, registre d’entrada municipal E2022005424. 

En data 22 de setembre de 2022, registre d’entrada municipal E2022006418 la Sra. ..... va 
sol·licitar la cessió del contracte a favor de la Sra. ...... (nom artístic: .....).  

3. Es va requerir a la Sra. ....... per a què presentés la documentació indicada en el PCAP 
que regeix aquest contracte, inclosa la solvència, així com la garantia definitiva corresponent. 

4. La Sra. ..... va presentar parcialment la documentació requerida i se li va trametre un 
segon requeriment. La Sra. ..... ha presentat correctament la documentació administrativa i 
de solvència requerida, i ha dipositat la garantia definitiva per import de 332,80 euros, 
mitjançant ingrés al compte de l’Ajuntament. 

5. La cedent, Sra. ...., ha executat més d’un 20% de l’import del contracte, requisit per a 
poder cedir el contracte. 

6. La cessionària, Sra. ...., té la capacitat suficient per a contractar amb l’Administració i la 
solvència exigida en aquest contracte, i no està incursa en una causa de prohibició de 
contractar.  

7. La tècnica de cultura ha emès informe favorable a la resolució del contracte del servei 
d’activitats culturals – lot 5 – servei taller de ceràmica amb la Sra. ...., tenint en compte la 
documentació aportada per la Sra. ..... que justifica que per motius mèdics no pot executar 
el contracte, i a la cessió del contracte del servei de l’activitat cultural de taller de ceràmica 
a favor de la Sra. ..... havent justificat la solvència requerida i la garantia definitiva. 

8. La secretària municipal ha emès informe relatiu a la cessió del lot 5 – taller de ceràmica 
del contracte de serveis d’activitats culturals.  

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

FONAMENTS DE DRET 

La clàusula 29 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte 
disposa les causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, entre les que hi ha la incapacitat sobrevinguda del contractista 
individual. 

La clàusula 31 del PCAP estableix que: ‘Els drets i obligacions relatius a aquest contracte 
podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits 
establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 



 

  
 

 

 

suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte’. 

L’article 214 LCSP estableix que: (...) la modificación subjetiva de los contratos solamente 
será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, 
(...). El PCAP preveu aquesta possibilitat. Aquest article també estableix els requisits per a 
què els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, entre els quals:  

 L'òrgan de contractació ha d'autoritzar la cessió de manera prèvia i expressa. 
 El cedent ha de tenir executat com a mínim el 20% de l’import del contracte. 
 El cessionari ha de tenir capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència 

necessària. 
 La cessió s'ha de formalitzar en escriptura pública, entre cedent adjudicatari i 

cessionari. 
 

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, que va ser 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  

A C O R D 
 
Primer. Acceptar la renúncia de la Sra. .... a l’execució del contracte del servei de l’activitat 
cultural – Lot 5 -taller de ceràmica, amb efectes a partir del dia 30 de setembre de 2022.  
 

Segon. Autoritzar la cessió del contracte del servei d’activitats culturals - lot 5 – taller de 
Ceràmica a favor de la Sra. ..... (Nom artístic: ....), amb DNI 45648923H, amb efectes a 
partir del dia 1 d’octubre de 2022, la qual, de conformitat amb el PCAP i l’article 214 LCSP, 
queda subrogada en tots els deures i drets que corresponien a la cedent en relació a aquest 
contracte. 

A tal efecte, es resumeixen les principals característiques del contracte: 

 Import: 6.656,00 euros anuals, IVA exclòs (8.053,76 euros anuals, IVA inclòs 
 Durada: 1 any, coincident amb el curs escolar, de conformitat amb el PPTP.  El curs 

acadèmic 2022-2023 s’iniciarà el dia 1 d’octubre de 2022 i finalitzarà el 23 de juny 
de 2023. El contracte serà prorrogable de forma expressa any a any, sense que la 
durada de la vigència pendent, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 3 anys 
(cursos 2023-204 i  2024-2025, si escau). La pròrroga serà obligatòria per al 
contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos 
a la finalització de la durada del contracte. 

 La cessionària ha de prestar el servei amb subjecció al PCAP, al PPTP, i a la proposta 
presentada per la cedent (oferta econòmica, declaració sobre les activitats 
extraordinàries, utilització de material reciclat i memòria-projecte presentada). 
 

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. .... i a la Sra. ...., i donar-ne compte a la Tresoreria 
i Comptabilitat de la Corporació. 

Quart. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
30.3341.22799 ‘Escola d’art’ del pressupost vigent de la Corporació i de l’aplicació 
pressupostària corresponent dels exercicis pressupostaris següents. 
 
Cinquè.- Publicar al perfil del contractant la cessió del contracte, així com al Registre Públic 
de Contractes de Catalunya.  



 

  
 

 

 

Sisè.- La cessionària haurà de concórrer a signar electrònicament la formalització de la cessió 
del contracte, junt amb el corresponent annex en matèria de confidencialitat, en el termini 
de cinc dies des del requeriment de l’Ajuntament de Celrà. 

Setè.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis econòmics de la corporació.  
 
No hi ha INTERVENCIONS. 
 
 
17.5. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CELRÀ 
PER LES ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE 2022 (expedient 
X2022001622). 

ANTECEDENTS DE FET 

1. L’Associació de Comerciants de Celrà és una entitat que organitza activitats diverses per 
a la dinamització del comerç de Celrà. 
 
2. En data 10 de novembre de 2022, registre d’entrada municipal número E2022007865, 
l’Associació de Comerciants de Celrà presenta instància per demanar la subvenció que 
anualment se’ls concedeix. 
 
3. Ha emès informe l’interventor de la corporació en data 15 de novembre de 2022. 
 
4. Ha emès informe la secretaria de la corporació, el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i articles 118-
129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre; 

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, publicat al BOP de Girona de 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 de 5.500,00 euros a favor de l’Associació de Comerciants 
de Celrà, amb NIF G-17819236, domicili a efectes de notificacions al carrer Bòbiles, 9 de 
Celrà, per a donar suport a l’organització d’activitats i dinamització comercial durant el 2022. 

Segon.  Aprovar la minuta del conveni regulador de les subvencions, el text literal de la qual 
és el següent: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE CELRÀ PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL 2022 

INTERVENEN 

D’una part, el Sr. David Planas Lladó, com a Alcalde de l’Ajuntament de Celrà, actuant 
en nom i representació d’aquesta Corporació. Conforme a allò establerts en els arts. 



 

  
 

 

 

21.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

D’una altra, el Sr. ....., amb DNI 40345871F com a representant de l’Associació de 
Comerciants de Celrà, amb CIF G17819236 i domicili fiscal a Carrer de les Bòbiles, 
9. 17460 Celrà.  

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

EXPOSEN 

1. L’Associació de Comerciants de Celrà té previst organitzar una sèrie d’activitats de 
dinamització comercial, culturals i festives durant tot el 2022. L’Associació de 
Comerciants de Celrà treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Celrà i altres 
entitats del municipi per proposar activitats de dinamització comercial i cultural 
diverses al llarg de l’any al nostre municipi. 

2. És interès de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Celrà col·laborar en el desenvolupament de les activitats de 
dinamització comercial d’una entitat tant representativa com és l’Associació de 
Comerciants de Celrà. Contribuint en les despeses d’organització i realització de les 
activitats, necessari per al desenvolupament de la seva tasca.  

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

PACTES 

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

2. Àmbit d’aplicació i termini d’execució  
La subvenció es destinarà a finançar part de les despeses derivades de l’organització 
i desenvolupament de les activitats, material i contractació d’espectacles, 
proveïdors, etc. Aquestes activitats estan previstes entre el 1 de gener i el 31 de 
desembre de 2022. 

 
3. Quantia de la subvenció i forma de pagament 
L’ajuntament de Celrà subvencionarà l’Associació de Comerciants de Celrà, amb un 
import de 5.500 euros per a col·laborar amb les despeses derivades de la 
dinamització comercial. 

4. Justificació de la subvenció i despeses subvencionables 
Termini de justificació: La subvenció es justificarà com a màxim, el dia 30 de 
novembre de 2022, mitjançant la presentació de la documentació requerida al 
Registre d’Entrada Municipal de l’Ajuntament de Celrà.  
Es justificarà la subvenció atorgada i la seva destinació, i es facilitarà a l’Ajuntament 
de Celrà la comprovació i la verificació del seu compliment. 

A tal efecte, caldrà que es justifiqui l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació 
d’una certificació del secretari/a de l’ens, acreditativa que cadascuna de les 
subvencions atorgades s’han destinat íntegrament a l’activitat subvencionada, així 
com una descripció de l’activitat, especificant el grau d’assoliment dels seus 
objectius.  



 

  
 

 

 

A més a més, també caldrà presentar les factures justificatives i/o altres  

documents de valor probatori equivalent de la despesa realitzada i la justificació 
documental de la difusió feta del finançament de l'Ajuntament, si s’escau.  

El/la beneficiari/ària haurà de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades, que s’haurà de fer constar de forma expressa en el certificat del/de la 
Secretari/a de l’entitat. 

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.  

Caldrà justificar els imports mínims equivalents al 100% dels imports de subvenció 
concedits per cadascun dels projectes, corresponents a 850 euros 1.500 euros, 
respectivament. En el supòsit que no es justifiquin aquests imports, les subvencions 
atorgades es reduiran en la proporció corresponent a la part no justificada, procedint-
se a la modificació de l’atorgament i, si escau, al reintegrament corresponent. 

Des de l’àrea que hagi tramitat la concessió de les subvencions es comprovarà que 
les justificacions es presentin en els termini fixats i les comprovarà formalment. A 
aquests efectes, es podrà requerir a l’entitat beneficiària perquè esmeni defectes, 
completi la documentació o ampliï la informació. Així mateix, l’entitat beneficiària 
durant un període de cinc anys mantindrà arxivats i a disposició de l’Ajuntament de 
Celrà tots els documents originals inclosos en la justificació de les despeses i dels 
ingressos vinculats al projecte, activitat o actuació objecte d’aquesta subvenció.   

5.Obligacions de les parts 

   Per part de l’entitat beneficiària: 

1. Executar les activitats objectes d’aquestes subvencions i dins del termini atorgat 
a l’efecte.  
2. Destinar íntegrament les subvencions atorgades a les finalitats per les quals es 
concedeixen. 
3. Justificar les subvencions en els termes previstos a la clàusula 4a d’aquest conveni 
de col·laboració. 
4. Fer constar en qualsevol documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals relacionats amb les actuacions subvencionades, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Celrà en l’execució dels projectes. 
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que es realitzat a la 
Intervenció general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a les subvencions 
concedides. 
6. Disposar, si l’activitat ho requereix, d’un pla d’autoprotecció de l’activitat d’acord 
amb el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de les 
subvencions concedides. 
 
Per part de l’Ajuntament de Celrà: 
1. Abonar la subvenció atorgada en els termes previstos en l’acord de 
concessió i en aquest conveni. 
2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’activitat subvencionada d’acord amb aquest 
conveni regulador. 



 

  
 

 

 

3. Donar compliment als tràmits procedimentals en ordre al bon fi i execució dels 
precedents acords.  
 
6. Protecció de dades  
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a qualsevol 
altra normativa de futur en el termini de vigència del conveni. 
 
7. Causes de resolució 
El present conveni es resoldrà per les causes següents: 
1. Compliment de les actuacions i/o finalització del període d’execució de l’activitat o 
projecte. 
2. No destinar l’entitat alguna de les subvencions rebudes a les finalitats per les quals 
es concedeixen. 
3. Mutu acord de les parts. 
4. Incompliment de qualsevol del seus pactes i la inobservança de la normativa 
aplicable. 
 
8. Normativa aplicable 
En tot allò no previst de forma expressa en aquest conveni s’estarà al que preveu a la 
normativa següent: 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
 
9. Resolució de conflictes 
Per a la resolució de discrepàncies relatives a l’execució i/o interpretació del present 
conveni les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció contenciós administrativa 
referent al Municipi de Celrà. 
En prova de conformitat, les parts firmen el present conveni per duplicat i a un únic 
efecte, al lloc i data que figuren a l’encapçalament. 

 

Tercer. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 100% de la subvenció concedida. 

Quart. La despesa anirà a càrrec de la següent aplicació pressupostària del pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2022: 91.4310.48900 “Associació de Comerciants de Celrà”  

Cinquè. Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció 
atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit 
que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 

Sisè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat 
de la Corporació. 

No hi ha INTERVENCIONS.  

 

 



 

  
 

 

 

18. COMUNICACIONS I INFORMACIONS. 

No n’hi ha. 

 

 
CLOENDA. No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 17.28 
hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 
 


