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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 2/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria:5 de febrer de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.45 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 5 de febrer de 2013, 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

Alcalde

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Regidors membres

Sr. Gerard Fernandez Tatjé 
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidores convidades (article 113.3 ROF)

Sra. Meritxell Martín Rovira
Sra. Susana Pascual Pozo

Secretària

Sra. Rosa Maria Melero Agea

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del 
dia i que són els següents:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE GENER DE 
2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de data 15 de gener de 2013, l’esborrany 
de la qual ha estat tramès a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
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SUBVENCIONS

2. ATORGAMENT SUBVENCIÓ A FAVOR DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE CELRÀ 
PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’APLEC DE LA SARDANA DE CELRÀ 2013.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- En data 15 de gener de 2013, registre d’entrada municipal 1-2013-000141-2, el  
Sr. J.M.A.Q., en representació de l’Agrupació Sardanista de Celrà amb CIF G177001188, 
va sol·licitar a l’Ajuntament de Celrà un ajut econòmic per a la realització de l’Aplec de la 
Sardana 2013.

Segon.- En data 16 de gener de 2013, registre d’entrada municipal 144-1, el Sr. J.A.Q.,  
en  representació  de  l’Agrupació  Sardanista  de  Celrà  amb  G177001188,  presenta  la 
documentació justificativa de les despeses i ingressos de l’Aplec de la Sardana 2012.

Tercer.- És d’interès de l’Ajuntament donar suport a les iniciatives de la ciutadania i així  
doncs concedir una subvenció a favor de l’Agrupació Sardanista de Celrà per import de  
1.800 €.

Quart.- Ha emès informe la tècnica de cultura de la corporació, de data 28 de gener de  
2013.  En la mateixa data, la secretària de la corporació emet informe, 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;

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern de  la  Corporació,  en virtut  del  Decret  
d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per aprovar l’atorgament de subvencions;

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

A C O R D 

Primer. Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.800 € a 
favor de l’entitat l’Agrupació Sardanista de Celrà, amb CIF G177001188 i amb domicili a 
efectes de notificacions  a la  Ctra.  de Juià,  48 (17460) de Celrà i  número de compte  
.................  de “la Caixa”, a fi de sufragar les despeses derivades l’Aplec de la Sardana 
per l’exercici 2013.

Segon. La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  

facilitar  a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una  
certificació  del  secretari/a  de l’ens, acreditativa  que la  subvenció  atorgada s’ha  
destinat íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la  
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que s’ha destinat la subvenció. A més a més, també caldrà presentar les factures  
justificatives de la despesa realitzada.

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

3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l’Ajuntament de Celrà. 

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

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

5. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre  
d’elles, davant l’AJUNTAMENT DE CELRÀ i de la Seguretat Social.

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

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

Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació  pressupostària  número  30.3380.48002 
Associació Sardanista de Celrà. Aplec’ del pressupost de l’Ajuntament de Celrà per a l’any 
2013.

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

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

CONTRACTACIÓ

3. ADJUDICACIÓ  DE  TRES  NAUS  DE  TITULARITAT  MUNICIPAL  PER  A  LA 
GENERACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA. 

“ANTECEDENTS DE FET
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Primer.-  Per acord de la Junta de Govern local,  de data 2 d’octubre de 2012, es va  
aprovar el plec de clàusules per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert,  de l’ús  
privatiu de naus industrials per a la generació d’activitat econòmica, acord fet públic en el  
BOP de Girona número 207, de 26 d’octubre de 2012, en el DOGC número 6242, de 29  
d’octubre de 2012, en el tauler d’anuncis i en el perfil del contractant de la Corporació.  
Simultàniament es va anunciar la licitació, mitjançant procediment obert, acord fet públic  
en el BOP de Girona número 207, de 26 d’octubre de 2012, en el tauler d’anuncis i en el  
perfil del contractant de la Corporació.

Segon.- De conformitat amb el que disposa la clàusula IV.5 del plec de clàusules, les 
ofertes  havien  de  ser  lliurades  en  el  termini  de  45  dies  naturals  següents  al  de  la  
publicació de l’anunci en el BOP de Girona. La data límit, per tant, va ser el dia 10 de  
desembre de 2012. 

Els/les licitadors/es que van presentar les seves ofertes són:

1. BONPACK BONADA RENART (registre d’entrada municipal  núm. 2818, de 10 de  
desembre de 2012);

2. TÈCNIQUES  I  RECUPERACIONS  DEL  GIRONÈS  TIROI,  SL  (registre  d’entrada  
municipal núm. 2825, de 10 de desembre de 2012);

3. COMPANYIA DE TEATRE DRAKONIA (registre d’entrada municipal núm. 2826, de  
10 de desembre de 2012).

Tercer.- En data 11 de desembre de 2012, i d’acord amb la clàusula VI.1.b) del plec de  
clàusules, es va procedir a l’obertura del sobre A titulat “documentació administrativa”.

Un cop comprovat el contingut del sobre A dels licitadors que van presentar la seva oferta  
en aquest procediment, es va detectar que en la documentació presentada per dues de les  
tres empreses hi concorrien alguns defectes i/o mancances, susceptibles de ser esmenats,  
i se’ls va requerir perquè en el termini màxim de 3 dies hàbils, concretament  fins  a les 
13:00h. del dia 17 de desembre de 2012 aportessin aquesta documentació, advertint-les 
que de no fer-ho quedarien excloses de la licitació. 

Ambdues empreses van presentar, de manera correcta, la documentació requerida dins  
del termini establert. 

Quart.-  El  dia  17  de  desembre  de  2012,  d’acord  amb  l’apartat  VI.1.c  del  plec  de  
clàusules, la Mesa de contractació es va reunir per a l’obertura del sobre C, relatiu a la  
documentació amb els criteris que depenen d’un judici de valor, i es va acordar que el  
comitè d’experts valorés la documentació, de conformitat amb els criteris establerts en el  
Plec de clàusules administratives particulars. 

El comitè constituït per valorar aquesta documentació, format per experts no integrats en  
la Mesa, va examinar les ofertes, essent el resultat de la valoració el següent:  

CRITERIS PUNTS BONPAC
K

TIRGI, SL DRAKONI
A

Viabilitat del projecte d’implantació de l’activitat 10 8 10 5
Caràcter innovador de l’activitat 3 1 3 2
Sinèrgies amb altres act. Econòmiques 3 2 3 0
Valor afegit aportat per l’activitat 3 0 1 0
TOTAL 19 11 17 7

Cinquè.-  En data 27 de desembre de 2012, prèvia lectura de la valoració dels aspectes  
tècnics de les proposicions a què es refereix la documentació continguda en el sobre C, es  
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procedeix a l’obertura del sobre B –documentació  quantificable  de forma automàtica-,  
sent valoració de  les propostes presentades pels licitadors les següents:

CRITERIS PUNT
S

BONPACK TIRGI DRAKONIA

Empreses d’iniciativa social i sense afany de lucre 4 0 4 4
Emprenedor/a empadronat/a o amb domicili social a Celrà 3 3 3 0
Llocs de treball creats 8 0 8 0

Sent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

CRITERIS PUNTS BONPAC
K

TIRGI DRAKONI
A

Viabilitat del projecte d’implantació de l’activitat 10 8 10 5
Caràcter innovador de l’activitat 3 1 3 2
Sinèrgies amb altres act. econòmiques 3 2 3 0
Valor afegit aportat per l’activitat 3 0 1 0
Empreses d’iniciativa social i sense afany de lucre 4 0 4 4
Emprenedor/a empadronat/a o amb domicili social a 
Celrà

3 3 3 0

Llocs de treball creats 8 0 8 0
TOTAL 34 14 32 11

 

En base als resultats  obtinguts,  la Mesa de contractació  acorda proposar a l'òrgan de  
contractació  l’adjudicació  de  l’ús  privatiu  de  tres  naus  industrials  municipals  per  a  la  
generació d’activitat  econòmica,  mitjançant concessió de domini  públic,  a favor de les  
empreses:

• Bonpack Bonada Renart SCP
• Tècniques i Recuperacions del Gironès Tiroi, SL 
• Companyia de teatre Drakonia

Sisè.- D’acord amb la clàusula VII.2 del plec de clàusules administratives particulars, es  
requereix als licitadors proposats per a l’adjudicació que indiquessin la preferència entre  
les naus existents i  per a què  en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la  
rebuda del requeriment, acreditessin la constitució de la garantia definitiva, xifrada en  
500,00 euros (cinc-cents euros), i per a què aportessin la documentació justificativa de  
trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat  
Social.

Setè.-  En  data  7  de  gener  de  2013,  mitjançant  registre  d’entrada  núm.  30/2013,  
l’empresa  TÈCNIQUES  I  RECUPERACIONS  DEL  GIRONÈS  TIROI,S.L.  presenta  la  
documentació  requerida,  justifica  haver  constituït  la  garantia  definitiva  mitjançant  un 
ingrés bancari a favor de l’Ajuntament de Celrà per import de 500 euros en data 4 de  
gener de 2013 i indica que la seva preferència entre les naus existents és per a la nau  
número 2.

Vuitè.-  En data 9 de gener de 2013, mitjançant registre d’entrada núm. 56/2013, la  
companyia  de  teatre  DRAKONIA presenta  la  documentació  requerida,  justifica  haver  
constituït la garantia definitiva mitjançant un ingrés bancari a favor de l’Ajuntament de  
Celrà per import de 500 euros en data 9 de gener de 2013, però no indica cap preferència  
entre les naus existents. 

Novè.-  En  data  9  de  gener  de  2013,  mitjançant  registre  d’entrada  núm.  61/2013,  
l’empresa BONPACK BONADA RENART, SCP presenta la documentació requerida, justifica  
haver constituït la garantia definitiva mitjançant un ingrés bancari a favor de l’Ajuntament  
de Celrà per  import  de 500 euros en data 9 de gener  de 2013 i  indica  que la  seva  
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preferència entre les naus existents és per a la nau número 2 en primer lloc, la nau núm.  
4 en segon lloc i la nau núm. 3 en tercer lloc.

FONAMENTS DE DRET

1. De  conformitat  amb  l’article  69  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual  
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals la concessió es pot formalitzar en  
document administratiu, sent la Secretària de la Corporació qui en dóna fe.

2. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret  
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,  
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el  
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la  
Llei de contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual  
s’ aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

D'acord amb els supòsits de fet i la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova  
per unanimitat l’adopció del següent 

A C O R D

Primer. Adjudicar la nau industrial número 2, de propietat municipal, per a la generació  
d’activitat econòmica,  mitjançant concessió de domini públic,  a favor de TÈCNIQUES I  
RECUPERACIONS DEL GIRONÈS TIROI S.L., amb domicili en el C/ Ter s/n – 17460 Celrà, i  
amb NIF número B-17592122, amb una durada de dos anys a comptar des del dia 1 de  
març de 2013.

Segon. Adjudicar la nau industrial número 3, de propietat municipal per a la generació  
d’activitat econòmica, mitjançant concessió de domini públic, a favor de  companyia de 
teatre DRAKONIA, amb domicili a l’Av. Salvador Dalí, 109-A, 1er-1a de Figueres, i amb  
NIF número G-55071542, amb una durada de dos anys a comptar des del dia 1 de març  
de 2013.

Tercer.  Adjudicar la nau industrial número 4, de propietat municipal per a la generació  
d’activitat  econòmica,  mitjançant  concessió  de  domini  públic,  a  favor  de  BONPACK 
BONADA RENART SCP, amb domicili a efecte de notificacions al carrer Major, 4 de Celrà, i  
amb NIF número J-65312134, amb una durada de dos anys a comptar des del dia 1 de  
març de 2013.

Quart.- Els concessionaris han de satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, a partir de la  
posada en funcionament de la instal·lació, el cànon establert a la clàusula X del Plec de  
clàusules, i que és el següent:

 250€/mes durant el primer any
 300€/mes durant el segon any

El pagament del cànon s’efectuarà en els primers 8 dies de cada mes mitjançant ingrés  
bancari en el compte de l’Ajuntament de Celrà: 2100.8134.46.2200040044 de “La Caixa”,  
o en el seu cas, domiciliació bancària.
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Cinquè.  Citar  als  adjudicataris  perquè  el  dia  i  l’hora  que  se’ls  indicarà  concorrin  a  
formalitzar el document administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 69 del  
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens  
locals. 

Sisè. Publicar un anunci de l’adjudicació de la concessió de domini públic en el perfil del  
contractant i en el Butlletí Oficial de la Província.

Setè. Notificar la present resolució als concessionaris, i donar compte a la Tresoreria i 
Comptabilitat de la Corporació.”

CONVENIS

4.  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  CIENTÍFICA  ENTRE  LA 
UNIVERSITAT  DE  GIRONA  I  L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ  EN  UN  PROJECTE 
D’UTILITZACIÓ D’AIGÜES REGENERADES EN SISTEMES DE REC.

“Des del mes de gener de 2009 l’Ajuntament de Celrà i  la Universitat  de Girona han  
treballat  conjuntament  en un projecte, atorgat per part  del  Ministerio  de Educación y  
Ciencia, anomenat “modelació del comportament hidràulic dels sistemes de reg per goteig  
amb aigües  regenerades  mitjançant  xarxes neuronals  artificials  i  dinàmica  dels  fluxos  
computacional”, dins del Pla Nacional I+D+I (2008-2011). Es va signar un conveni de  
col·laboració científica entre l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de Girona per a realitzar  
aquest projecte, el qual va tenir efectes fins al dia 31 de desembre de 2012. 

És d’interès del Departament d’enginyeria química, agrària i tecnologia alimentària de la  
Universitat de Girona i de l’Ajuntament de Celrà signar un nou conveni de col·laboració  
científica  per  a  seguir  treballant  en  l’àmbit  de  la  utilització  d’aigües  regenerades  en  
sistemes de rec.

Vist  el  conveni  indicat,  que  s’adjunta  com  a  annex  al  present  acord,  en  el  què  
s’estableixen les condicions i compromisos de les parts per a portar a terme el projecte  
‘Optimització del disseny i operació de filtres de sorra en sistemes de rec per goteig amb  
aigües residuals regenerades’. 

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

A C O R D

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i  
l’Ajuntament de Celrà per a la realització del projecte ‘Optimització del disseny i operació  
de filtres de sorra en sistemes de rec per goteig amb aigües residuals regenerades’. 

Segon.- Facultar a l’ Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Universitat de Girona i a l’encarregada de l’EDAR 
de Celrà, Sra. E.B..”

5. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL RECICLATGE, PER 
A LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE BROCANTERS.
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“ En sessió de la Junta de Govern local, de data 17 d’abril de 2012, es va aprovar el text  
del  Conveni  entre  l’Ajuntament  de Celrà i  l’Associació  d’Amics del  Reciclatge per  a la  
posada en marxa d’una fira  de brocanters,  amb periodicitat  setmanal,  al  municipi  de  
Celrà. En aquest mateix acord es fixava que “La vigència d’aquest conveni s’estén per un  
període de tres mesos, a comptar des del dia de la celebració de la primera fira. Un cop  
comprovat el seu funcionament, l’adequació de l’espai i les instal·lacions, el conveni es  
podrà anar  prorrogant per períodes de tres mesos fins a un màxim d’un any. Passat  
aquest any caldrà, si s’escau, formalitzar un nou conveni.”

 D’acord amb el Conveni, la vigència de la llicència d’aprofitament especial abastava des  
del dia 28 d’abril de 2012, dia en el qual es va celebrar la primera fira, fins al dia 28 de  
juliol de 2012. 

 En sessió de la Junta de Govern Local, de data 16 d’octubre de 2012, es va prorrogar la  
llicència  d’aprofitament  especial  de  l’Associació  d’Amics  del  Reciclatge  pels  següents  
períodes:

• Primera pròrroga: 29 de juliol de 2012 a 29 d’octubre de 2012
• Segona pròrroga: 30 d’octubre de 2012 a 30 de gener de 2013

 L’Ajuntament  de  Celrà  té  la  voluntat  de  prorrogar  aquest  conveni  per  continuar  
promovent l’activitat comercial al municipi, a més de potenciar l’activitat i el rendiment  
dels diferents comerços ja existents.

A tal efecte, cal formalitzar la tercera i última pròrroga d’aquest Conveni, des del dia 31  
de gener de 2013 fins al dia 30 d’abril de 2013. 

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

A C O R D

Primer. Aprovar la tercera i última pròrroga de la llicència d’aprofitament especial  de  
l’Associació d’Amics del Reciclatge, per a la posada en marxa d’una fira de brocanters, des  
del dia 31 de gener de 2013 fins al dia 30 d’abril de 2013, ambdós inclosos.
 
Segon.  Notificar el present acord a l’Associació d’Amics del Reciclatge.” 

6.  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  L’EMPRESA  REPSOL 
BUTANO I L’AJUNTAMENT DE CELRÀ PEL FOMENT DE L’ÚS DE L’AUTOGAS COM A 
CARBURANT EN ELS VEHICLES MUNICIPALS DE CELRÀ.

“ANTECEDENTS DE FET

1. L’Ajuntament de Celrà vol promoure la mobilitat amb tecnologies menys contaminants  
així com diversificar les fonts d’energia del parc mòbil del municipi, especialment després  
dels compromisos adquirits arran de l’adhesió de Celrà al Pacte d’Alcaldes Europeus contra  
el Canvi Climàtic i pel fet de tenir un Pla de Mobilitat Urbana del municipi.  
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2. És voluntat de l’Ajuntament formalitzar un conveni de col.laboració amb Repsol Butano  
SA pel foment de l’ús de l’Autogas com a carburant en els vehicles municipals.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66  
del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  a  Catalunya,  aprovat  pel  decret  
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueix als municipis competències en matèria de medi  
ambient. 

2. La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera,  
disposa  que  les  administracions  públiques,  en  l’àmbit  de  les  seves  competències,  
adoptaran les mesures necessàries per mantenir i millorar la qualitat de l’aire així com  
complir amb els objectius que estableix aquesta llei. 

3. Les competències en relació a aquesta matèria es troben regulades a l’article 42 de la  
Llei 14/1986, de 25 d’abril; articles 5, 8 i 10 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de  
Qualitat de l’Aire i Prevenció de l’Atmosfera; article 3 del RD 102/2011, de 28 de gener,  
de Millora de la Qualitat de l’Aire, article 11 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de  
Protecció de l’Ambient Atmosfèric de Catalunya i contingut del Decret 322/1987, de 23 de  
desembre que la desenvolupa.

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

A C O R D

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i Repsol Butano  
SA pel foment de l’ús de l’Autogas (GLP Automoció) com a carburant als vehicles del  
municipi de Celrà, que s’adjunta com a annex al present acord.

Segon. Facultar l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per  
fer efectiu el present acord.

Tercer. Comunicar el present acord a l’empresa Repsol Butano SA.”

7. APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI MARC AMB LA FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE  LA  UDG  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PRÀCTIQUES  PER  PART  D’UNA 
ESTUDIANT.

“L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar  
la seva formació des d’una vessant pràctica. 

En  data  6  de  juny  de  2012,  l’Ajuntament  de  Celrà  i  la  Facultat  de  Ciències  de  la  
Universitat de Girona van signar un conveni per a la realització de pràctiques curriculars  
per part d’estudiants d’aquesta Facultat.

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar l’annex del conveni específic del conveni de 
col·laboració  subscrit  entre  l’Ajuntament  de Celrà  i  la  Universitat  de Girona,  per  a la  
realització de les pràctiques de l’estudiant que s’indica a continuació: 

• S.F.P., estudiant del Grau en Biologia de la UdG
Període de les pràctiques: 18/02/2013 a 19/04/2013.
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Total d’hores de conveni: 180 h.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel  
qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, la Junta 
de Govern municipal  aprova per unanimitat l’adopció del següent

A C O R D

Primer.-  Aprovar l’annex del conveni específic del conveni de col·laboració subscrit entre  
l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de Girona, per a la realització de pràctiques per part  
de l’estudiant, que s’adjunta com a annex al present acord. 

Segon.-  Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències de la Universitat de 
Girona.”

8.  APROVACIÓ  MODIFICACIÓ  CLÀUSULES  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I L’ADF DE SANT MARTÍ VELL, JUIÀ I CELRÀ.

“En sessió de junta de govern local de data 20 de març de 2012 es va aprovar el Conveni  
de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de Defensa Forestal de Sant  
Martí Vell, Juià i Celrà per a la utilització en comú d’un tractor d’ús agrari per mantenir  
transitables i en bones condicions d’ús els camins rurals, utilitzables també com a pistes  
forestals,  per  a  l’extinció  d’incendis  tant  en el  municipi  de  Celrà  com en la  resta  de  
municipis que integren l’ADF.

Vist que és necessari modificar algunes clàusules de l’esmentat conveni.

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

A C O R D S

Primer.-  Aprovar la modificació de les clàusules del Conveni de col·laboració entre el  
l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell, Juià i Celrà per  
a la  utilització  en comú d’un tractor  d’ús agrari  per  mantenir  transitables  i  en bones 
condicions d’ús els camins rurals, utilitzables també com a pistes forestals, per a l’extinció  
d’incendis tant en el municipi de Celrà com en la resta de municipis que integren l’ADF.

Segon.- Facultar a l’ alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris  
per fer efectiu el present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Martí Vell,  
Juià i Celrà.” 

PATRIMONI

9. PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE CÍVIC.

“ANTECEDENTS DE FET
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1. Per decret  d’alcaldia  núm. 505/2010, d’1 d’octubre,  es va adjudicar  definitivament  
l’explotació del servei de bar del centre cívic, ubicat al Centre Cultural La Fàbrica, a favor  
del Restaurant Sant Martí, SL. D’acord amb el pacte tercer del document de formalització  
de la concessió de domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia  
1 d’octubre de 2010. Per tant, finalitzava el dia 30 de setembre de 2012. 

2. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any més aquesta concessió de domini públic,  
concretament des del dia 1 d’octubre de 2012 fins al dia 30 de setembre de 2013, inclòs.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb la clàusula tercera “el  termini  de la concessió s’atorga per 2 anys,  a  
comptar des del dia 1 d’octubre de 2010. 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.” 

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; la Disposició transitòria  
1a del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel  qual s’aprova el text refós de la Llei de  
Contractes del Sector Públic; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector  
públic; l’article 277 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 el Reial Decret 1.098/2001, de 12  
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  
Administracions Públiques.

3. I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat  
que decidirà el que cregui convenient, l’ adopció del següent
 

A C O R D

Primer.- Prorrogar un any la concessió de domini públic per a l’explotació del servei de  
bar del centre cívic, ubicat al Centre Cultural La Fàbrica, a favor del Restaurant Sant Martí  
SL des del dia 1 d’octubre de 2012 fins al dia 30 de setembre de 2013, inclòs. 

Segon.- Notificar el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

HISENDA MUNICIPAL

10.  APROVACIÓ  DEL  PREU  PÚBLIC  DE  DOS  ACCIONS  FORMATIVES 
ORGANITZADES PER L’ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ. 

“ANTECEDENTS DE FET

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà vol organitzar les següents accions formatives:  

 Cosmètica Natural. 
▪ Taller 1: Cosmètica sana per a principiants, previst per al 23/2/13
▪ Taller 2: Cosmètica més tradicional i artesana, previst per al 16/3/13
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De conformitat amb l’informe emès per la tècnica de Cultura, el curs està publicitat en el  
llibret de cursos i tallers 2012-2013 i consta de dues sessions de Cosmètica Natural amb  
la possibilitat de fer-ne només una. Aquest curs està organitzat per les Àrees de Medi  
ambient i Cultura.

D’acord amb la fórmula aplicada, el preu per a les dues sessions és de 27€, i en el cas de  
fer-ne només una és de 16,50€.

FONAMENTS DE DRET

1. L 'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals  
poden  establir  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  realització  d'activitats  de  
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la  
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei. 
  
2. L 'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril,  reguladora de taxes i preus públics,  
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de  
preus  públics  haurà  d'anar  acompanyada  d'una  memòria  econòmic-financera  que  
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos  
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la  
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència. 
  
3.  L  'article  47.1 TRLRHL estableix  que  l'establiment  o  modificació  dels  preus  públics  
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. 
  
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta  
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern  
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança  
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’  
Ajuntament de Celrà , tal i com és el supòsit. 
  
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova  
per unanimitat l’adopció del següent 

A C O R D 

Primer.-  Aprovar  els   preus  públics  per  a  les  accions  formatives  que  a  continuació  
s’especifiquen i amb els següents imports: 

 Cosmètica Natural. 
▪ Taller 1: Cosmètica sana per a principiants
▪ Taller 2: Cosmètica més tradicional i artesana

Preu públic per les dues sessions: 27€
Preu públic per a una sessió: 16,50€

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació.”

11. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.
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En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde president proposa que 
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern, dos assumptes no 
compresos dins de l’ordre del dia i que corresponen al següent: la renúncia de la concessió 
demanial de l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà i l’aprovació del 
plec de clàusules per a l’explotació del cafè ubicat al Teatre Ateneu, mitjançant concessió 
de domini públic.      

S’aproven per unanimitat les urgències.

11.1.- Renúncia de la concessió demanial de l’explotació del servei de cafeteria 
del Teatre Ateneu de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

1. Per Decret d’ Alcaldia 369/2011, de 14 de juliol, es va adjudicar l’explotació del servei 
de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà, mitjançant concessió de domini públic, a favor del  
Sr. R.M.R.,  amb ple sotmetiment al plec de clàusules administratives de la concessió i a  
les millores presentades pel Sr. M. Resolució degudament notificada el dia 15 de juliol de  
2011, i formalitzant-se en document administratiu en la mateixa data.

2. El dia 5 de febrer de 2013 (registre d’entrada municipal núm. 339) el Sr. M. sol·licita  
l’extinció voluntària de la concessió de domini públic de l’explotació del servei de cafeteria  
del Teatre Ateneu de Celrà amb efectes a partir del dia 28 de febrer de 2013.

3.  La  clàusula  XIV  -  extinció  de  la  concessió  –  del  plec  de  clàusules  administratives  
particulars, preveu diferents supòsits d’extinció de la concessió de domini públic de  
l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà, entre els quals hi ha la  
renúncia del concessionari. 

4. Que el Sr. M. té pendent de satisfer a l’Ajuntament de Celrà, a data d’avui, un deute de  
6.865,10 Euros, que responen a 1.031,00 euros de cànon dels mesos de gener i febrer de  
2013, 5.834,10 Euros de llum i gas de novembre-desembre 2011 i de gener a setembre  
de 2012. Resta pendent facturar els consums de gas i llum del quart trimestre del 2012 i  
dels mesos de gener i febrer de 2013.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de  
les administracions públiques, la extinció de les concessions demanials es pot produir per  
diferents  causes i  entre aquestes per  qualsevol  altra  causa prevista en les condicions  
generals o particulars per les quals es regeix.

I és el plec de clàusules administratives particulars, concretament, en la clàusula XIV, la  
que  estableix  que  la  concessió  es  pot  extingir  per  renúncia  del  concessionari,  entre  
d’altres.

I en els mateixos termes es pronuncia l’article 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,  
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

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

A C O R D

Primer. Acceptar  la  renúncia  sol·licitada  pel  Sr.  R.M.R.  de  la  concessió  demanial  de  
l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà.
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Segon. Extingir la concessió demanial de l’explotació del servei de cafeteria del Teatre  
Ateneu de Celrà amb el Sr. M., amb efectes a partir del dia 1 de març de 2013.

Tercer.- Requerir al Sr. M. perquè faci efectiu el pagament de les quantitats pendents de  
satisfer a favor de l’Ajuntament de Celrà, indicat en l’antecedent quart d’aquest acord,  
fixant-se com a data màxim de pagament el dia 28 de febrer de 2013.

El Sr. M. haurà d’entregar a l’Ajuntament de Celrà, en perfecte estat d’ús i conservació els  
béns municipals afectes a la concessió a l’acabament d’aquesta i que ha de deixar lliures i 
vacus, a disposició de l’Ajuntament, els béns de retorn adscrits a aquesta. 

Quart.- Incautar la garantia definitiva, per import de 1.800,00 Euros, dipositada pel Sr.  
M.

Cinquè.- Notificar el present acord al Sr. R.M.R. i comunicar la mateixa a la Tresoreria i a  
Comptabilitat de la Corporació.”

11.2.-  Explotació  del  cafè  ubicat  al  Teatre  Ateneu,  mitjançant  concessió  de 
domini públic.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En sessió de Junta de Govern Local, celebrada avui, s’ha acordat acceptar la renúncia 
sol·licitada pel Sr. R.M.R. de la concessió demanial de l’explotació del servei de cafeteria  
del Teatre Ateneu de Celrà i extingir la concessió demanial, amb efectes a partir del dia 1  
de març de 2013.

Motiu pel qual és necessari aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a  
l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà i tramitar un nou expedient  
mitjançant procediment obert.

2.- N’ha emès informe la secretària d’aquest Ajuntament, el qual consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

Articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del  
patrimoni  dels  ens  locals;  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  del  Patrimoni  de  les  
Administracions Públiques, el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; l’article 277 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 el Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament  
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

I  vista   la  competència  de  la  Junta  de  Govern Local,  en  virtut  del  Decret  d’Alcaldia  
318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

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

A C O R D

Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules per a l’explotació del servei de cafeteria del Teatre 
Ateneu de Celrà.
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Segon.-  Exposar al públic el plec de clàusules que ha de regir la concessió demanial,  
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial  
de la  Generalitat  de  Catalunya,  al  perfil  del  contractant  de la  pàgina  web i  al  tauler  
d’anuncis de la corporació, durant un termini de vint dies hàbils, per tal que s’hi puguin  
presentar reclamacions.

Tercer.-  Disposar que l’ esmentat plec s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter  
automàtic,  en  cas  que  no  es  presenti  cap  al·legació  ni  reclamació  durant  el  termini  
d’informació pública.

Quart.- Obrir el procediment per a l'  atorgament de la concessió administrativa, amb  
subjecció al plec anteriorment aprovat, mitjançant un anunci al perfil del contractant i al  
Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Cinquè.-  Establir  la següent clàusula suspensiva: que l’eficàcia d’aquest acord restarà  
condicionat a l’aprovació definitiva del plec de clàusules administratives particulars.”

12. COMUNICACIONS I INFORMACIONS.

L’alcalde informa dels assumptes que s’inclouran en l’ordre del dia de la propera sessió 
plenària, que se celebrarà el dia 12 de febrer de 2013.

13.- PRECS I PREGUNTES.

No s’escau.

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