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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 17/2013 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 15 d’octubre de 2013 
Horari: de 19.00 hores a 20.30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 15 d’octubre 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 Local 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. Gerard Fernandez Tatjé 
 
Regidors membres 
 
Sr. Sr. Josep Bartis Fàbrega 
Sr. Magno Remo Maneu Marcos 
 
Regidores convidades 
 
Sra. Susana Pascual Pozo 
Sra. Júlia Palomer Mallorquí 
 
Regidor absent 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, que excusa la seva assistència. 
 
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 1 d’octubre de 2013. 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 1 d’octubre de 2013, l’esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat. 
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OBRES MAJOR 
 
2.- Atorgament llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat. 
 
“En data 16 de setembre de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 2532, XXX amb 
DNI/NIF núm. XXX presenta  sol·licitud per: habitatge unifamiliar aïllat a la travessera del 
Padró, núm. 22 (ref. cadastral núm. XXX) de Celrà -expedient número 99/2013-  
 
En data 24 de setembre de 2013 amb registre municipal de sortida núm. 1642 es 
requereix a la Sra. XXX documentació complementaria. 
 
En data 7 d'octubre de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 2691, la Sra. XXX
presenta la documentació requerida.  
 
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecte municipal com la Secretària.  
 
Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el 
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; les 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 i Decret 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es 
delega a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament de llicències d’obres 
majors. 
 
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern local aprova per unanimitat dels 
membres presents l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Atorgar a XXX amb DNI/NIF núm. XXX llicència municipal per: habitatge 
unifamiliar aïllat a la travessera del Padró, núm. 22 (ref. cadastral núm. XXX) de Celrà, 
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: 

-  Llicència fiscal del constructor a Celrà o província.  
-  Projecte executiu visat. 2 còpies 
-  Programa de control de qualitat visat. 2 còpies 
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Condicions: 

-  S'atorga la llicència d'obres sens perjudici dels informes o autoritzacions pertinents
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest
expedient. 

-  Totes les escomeses seran a càrrec del sol.licitant. 
-  No es pot intervenir en cap servei d’instal.lacions municipals ni en cap espai públic,

sense prèvia autorització. 
-  Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa

pública existent de plujanes. 
-  Els fonaments de tanques i edificacions no invadiran els espais públics. (detallar als

plànols) 
-  Es deixaran les parets mitgeres amb el mateix tractament i acabat que la resta de

façanes de l'edifici. (detallar als plànols) 
-  El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol.licitant prèvia

sol.licitud i llicència municipal. 
-  Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i

totalment acabats. 
-  Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal.lació de plaques,

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins
públics. 

-  La llicència inclou la contrucció de les tanques. 
-  L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual

cosa caldrà ser sol.licitada a part. 
-  La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la

immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar
les mateixes condicions que inicialment foren precises. 

-  No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte. 
-  En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència. 
-  Cal tenir en compte l'article 40.3 del Text Refós de la Modificació núm. 3 del Pla

General d'Ordenació urbana el qual es transcriu íntegrament a continuació: " ... les
tanques del carrer o entre veïns tindran una alçada màxima de 1,80 metres que es
podran fer amb material massís fins a una cota màxima de 0,90 metres (s'admeten
pilars a l'espai de comptadors de serveis i a les portes) per damunt de la vorera o del
terreny i s'acabarà amb reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o vegetació d'arbust, i
que visiblement tindran un mínim del 50% dels forats en vista frontal. Les portes,
incorporades a les tanques, seguiran els mateixos criteris que aquestes."  

-  El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació
Urbana de Celrà. 

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

municipals. 
-  Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal.lacions existents i definitives

en els espais públics. 
-  Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es

col.locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada. 
-  Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra, sol·licitud de 1era

ocupació i alta cadastral. 
-  L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible

per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la
prestació de qualsevol altre servei municipal. 
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-  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: 

274.218,21 € 
Tipus de gravamen:   3,25 % 
 
Import:                         8.912,09 € 
 
Placa Informativa                  12,00 € 
 
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)          310,00 € 
 
TOTAL:   9.234,09 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.” 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
3.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 515/2013, de 4 d’octubre, relatiu a la 
recollida selectiva de residus del polígon industrial de Celrà. 
 
“Per Decret d’Alcaldia número 515/2013, de data 4 d’octubre, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per Decret d’alcaldia 484/2013, de 23 de setembre, es va resoldre sol·licitar a 
Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI SL (TIRGI), com a empresa adjudicatària del 
servei de recollida selectiva de residus municipals, un pressupost per a la prova pilot del 
servei de recollida selectiva diürna dels residus comercials i industrials assimilables a 
domèstics a les empreses del polígon industrial de Celrà.   
 
2. En data 2 d’octubre, l’empresa TIRGI va presentar la seva oferta econòmica (registre 
d’entrada municipal núm. 2666), per un import de 7.453,74 € sense IVA.  
 
3. Ha emès informe la tècnica de medi ambient, en data 4 d’octubre de 2013, en el que es 
fa constar quines són les empreses a les que ja s’està prestant el servei, per tal de que es 
procedeixi a la minoració del cost del servei, i que actualment es presta en horari nocturn. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. De conformitat amb l’article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’objecte del 
contracte és de serveis. Precepte que s’ha de posar en relació amb l’Annex II, categoria 
16, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de sector públic. 
 
Per tot l’exposat, 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar, com a prova pilot, el contracte menor del servei de recollida selectiva 
diurna dels residus comercials i industrials assimilables a domèstics a les empreses del 
polígon industrial de Celrà, a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès 
TIROI SL, amb NIF XXX, domiciliada al carrer Ter s/n, 17460 Celrà, per un import de 
7.453,74 € IVA exclòs (8.199,11 Euros, IVA inclòs), a raó de 75 empreses, des del dia 7 
d’octubre de 2013 fins al 7 de febrer de 2014.  
 
Aquest contracte queda subjecta a les següents condicions: 

- s’ha de recollir de forma segregada les fraccions bàsiques de les deixalles 
assimilables a domèstiques, i que són les següents: 

o Fracció orgànica (FORM) 
o Paper i cartró 
o Envasos lleugers 
o Resta 

- El servei es durà a terme de conformitat amb el que estableix les prescripcions 
tècniques que varen ésser aprovades per Decret d’Alcaldia 484/2013, de 23 de 
setembre. 

- Import que s’ha de compensar amb el cost que actualment està fent front 
l’Ajuntament per les 34 empreses, segons Annex II del plec prescripcions tècniques 
particulars. En aquesta compensació caldrà tenir en compte el diferencial del cost 
de l’hora nocturna amb l’hora diürna.  

 
Segon.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent, prèvia validació de l’àrea de medi ambient i 
fiscalització per la intervenció. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
23.1620.22700 “Servei de recollida i tractament RSU” del pressupost de la corporació per 
a l’exercici 2013. 
 
Quart.- Ratificar la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i comunicar als 
adjudicataris que aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.” 
 
I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
339/2013, de data 25 de juny. 
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat dels 
seus membres presents l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 515/2013, de data 4 d’octubre, transcrit en la 
part expositiva del present acord.” 
 
4.- Adjudicació contracte menor per a la reparació i restauració de la maquinària 
de l’antic rellotge de torre de Celrà. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Al centre cultural la Fàbrica de Celrà hi està exposada la maquinària d’un rellotge de 
torre, que durant molts anys havia fet funcionar el rellotge ubicat al campanar de 
l’església de Celrà. 
 
Aquest rellotge està inventariat al llibre “El Rellotge català” de l’editorial Efadós, escrit per 
XXX i XXX, amb la següent descripció: “El rellotge de l’església parroquial de Celrà fou 
fabricat el segle XVI o el XVII. Actualment es conserva a l’Ajuntament de Celrà. Consta de 
tres mecanismes estructurats perpendicularment: la marxa, amb escapament de paletes i 
regulador de foliot; la soneria dels quarts i la soneria de les hores. És l’únic rellotge de 
campanar català que conserva el regulador de foliot original, la qual cosa li atorga un valor 
excepcional.”. 
 
El professor XXX i l’exprofessor XXX han revisat l’estat del rellotge, verificant que 
l’estructura de la maquinària i la maquinària estan aparentment completes i que 
l’antiguitat del rellotge és prou significativa per atorgar-li una importància capital dins del 
patrimoni de rellotges català. 
 
Atenent a les especials característiques del rellotge i la seva antiguitat, és convenient 
portar a terme la neteja i restauració del mateix. Aquests treballs aniran a càrrec dels 
professors del cicle de la família de fabricació mecànica de “Rellotgeria” de l’Institut Mare 
de Déu de la Mercè de Barcelona, XXX i XXX, amb la col·laboració del professor jubilat Sr. 
XXX, que actuarà com a coordinador. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la restauració i reparació de la maquinària indicada. 
 
2.- En data 25 de setembre de 2013, el regidor de cultura emet proposta relativa a la 
idoneïtat de contractar el servei de reparació i restauració del rellotge a l’Institut Mare de 
Déu de la Mercè de Barcelona. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’objecte del 
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 1 de l’Annex II del TRLCSP. 
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2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes de sector públic l’objecte. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels 
membres presents l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a la restauració i reparació de la 
maquinària del rellotge de torre de Celrà, a favor de l’Institut Mare de Déu de la Mercè de 
Barcelona amb NIF núm. XXX, domiciliat al Carrer Motors, 122-130 de Barcelona, per un 
import total de 1.600,00 euros IVA inclòs.  
 
Segon.- La despesa s’aplicarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.9200.21200 
“Conservació dependències municipals” del pressupost vigent de la corporació. Es farà un 
primer pagament de 800,00 euros, en concepte de provisió de fons, en el termini de 30 
dies des de la signatura del present contracte. L’Institut presentarà una factura per aquest 
import abans de finalitzar l’exercici 2013. L’import restant de 800,00 Euros s’abonarà al 
finalitzar les actuacions de reparació, prèvia presentació de la factura, que haurà d’ésser 
justificativa del cost real de les actuacions, adjuntant comprovants de la compra del 
material. 
 
Tercer.- Formalitzar el contracte entre l’Ajuntament de Celrà i l’Institut Mare de Déu de la 
Mercè del servei de restauració i reparació de la maquinària del rellotge de torre de Celrà. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Institut Mare de Déu de la Mercè.   
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació.” 
 
 
PATRIMONI 
 
5.- Pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà amb l’entitat 
l’Armari, espai solidari per un consum responsable per a l’autorització d’ús d’un 
espai municipal.  
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En sessió ordinària de Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 2 d’octubre de 
2012, es va concedir a favor de l’associació L’Armari, espai solidari per a un consum 
responsable, autorització per a la utilització de l’ús de l’edifici municipal de les escoles 
velles, amb una vigència d’un any, sens perjudici de posteriors pròrrogues, sent el termini 
màxim de duració, incloses les pròrrogues, de quatre anys. 
 
De conformitat amb el pacte quart del conveni degudament formalitzat, aquest té una 
vigència d’un any, sense perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a 
terme si cap de les dues parts s’hi expressa en contra. Sent el termini màxim de duració, 
incloses les pròrrogues, de quatre anys, i sotmesa a les condicions i determinacions que 
s’indiquen en el conveni. 
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2.- És d’interès de L’Ajuntament de Celrà continuar contribuint a la causa de l’associació 
L’Armari, facilitant el desenvolupament de l’activitat de l’entitat que té per objectiu la 
recollida i distribució dels aliments de les famílies que ho necessitin, prèvia valoració de 
serveis socials. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 58 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; 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, la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local; 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, l’alcalde-president aprova per unanimitat dels 
membres presents a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i 
l’Associació L’Armari, espai solidari per a un consum responsable,  per a la utilització de 
l’ús de l’immoble municipal de les escoles velles, amb la finalitat d’ajudar a cobrir 
necessitats puntuals i molt concretes d’alimentació i higiene tot fomentat un consum 
responsable, saludable i econòmicament sostenible, en els mateixos termes i condicions 
establerts en el conveni formalitzat entre ambdues parts en data 22 d’octubre de 2012, 
excepte el punt 10 de la clàusula segona, relativa a l’ajuda econòmica que l’Ajuntament 
destinarà a l’entitat, que es modifica en els termes següents: 
 

L’Ajuntament contribuirà a complementar el producte procedent de donacions amb 
altres que s’hauran de comprar per tal de poder oferir unes cistelles equilibrades. 
L’Ajuntament de Celrà habilitarà una aplicació pressupostària amb la finalitat de 
realitzar la compra d’aliments que l’associació l’Armari consideri necessaris per 
complementar adequadament les cistelles, amb un crèdit inicial de 2.000 euros. 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Associació L’Armari, espai solidari per a un consum 
responsable.” 
 
 
6.- Autorització d’ús d’un espai municipal a favor de l’entitat Coordinadora de 
Joves de Celrà. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà va presentar a l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament de Celrà el projecte del Casal Popular de Joves “el Moll”. 
 
Els objectius del projecte del Casal Popular de Joves “el Moll” són, entre d’altres: 
dinamitzar el jovent del municipi, esdevenir un punt de trobada entre les diferents entitats 
juvenils de Celrà, organitzar activitats pel jovent de Celrà i alhora potenciar 
l’autoorganització del jovent segons els seus interessos. 
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És d’interès de l’Ajuntament de Celrà regular mitjançant un conveni, entre l’Ajuntament de 
Celrà i l’Associació Juvenil coordinadora de Joves de Celrà, l’autorització d’ús de l’immoble 
municipal del local del Moll de l’Estació. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local; i els 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; i la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions i el Real Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels 
seus membres presents l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de Celrà i l’Associació juvenil 
coordinadora de joves de Celrà per a l’autorització d’ús de l’immoble del local del moll de 
l’estació. 
 
Segon.- Autoritzar a l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà amb el 
càrrec de President, per a la utilització de l’ús de l’immoble del moll de l’estació, amb la 
finalitat de dinamitzar el jovent del municipi, esdevenir un punt de trobada entre les 
diferents entitats juvenils de Celrà, organitzar activitats pel jovent de Celrà i alhora 
potenciar l’autoorganització del jovent segons els seus interessos, durant el període d’un 
any, sens perjudici de les posteriors pròrrogues que es podran portar a terme si cap de les 
dues parts s’hi expressa en contra. El conveni tindrà una durada màxima, incloses les 
pròrrogues, de quatre anys, i sotmesa a les condicions i determinacions que s’indiquen en 
l’apartat tercer. 
 
Tercer.- L’autorització per a la utilització de l’ús de l’immoble municipal del moll de 
l’estació queda subjecte a les condicions i determinacions que tot seguit s’indiquen: 

a) Les activitats que es desenvolupin han de tenir una finalitat cultural, cívica, 
educativa i/o social. 

 
b) L’entitat es compromet a dur a terme almenys dues activitats al mes amb l’objectiu 

de potenciar i dinamitzar les relacions entre el jovent i el teixit associatiu del poble, 
tal i com s’estableix en el mateix projecte presentat per l’entitat.   

 
c) Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors 

fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 
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d) Les activitats que s’hi organitzin han d’estar obertes a totes les persones, entitats i 
associacions en general, i a les persones vinculades a entitats i associacions locals. 

 
e) Que des de les àrees de Cultura i Joventut de l’Ajuntament es gestionarà un 

calendari d’usos i activitats per al local de l’estació, prèvia sol·licitud de les entitats 
per a la programació d’actes, de manera que totes les parts interessades puguin 
conèixer fàcilment la disponibilitat del local per a les seves pròpies activitats. 

 
f) L’autorització d’ús de l’espai per part de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de 

Joves de Celrà no pressuposa la seva utilització en exclusivitat sinó que ha de 
poder ésser compartit amb la resta d’entitats i/o activitats del municipi.  

 
g) L’horari autoritzat a favor de l’entitat quedarà subjecte a variacions si no es 

respecta el descans dels veïns. 
 
h) Donada l’autorització a l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà 

d’ús continuat de l’espai, s’haurà de designar un únic interlocutor de la mateixa 
entitat per establir les relacions amb l’Ajuntament. 

 
i) S’entregarà una còpia de les claus al President de l’entitat, qui haurà de fer un bon 

ús d’aquesta. 
  
j) En cap cas l’entitat pot fer còpies de les claus ni cedir-les a tercers. 

 
k) Mantenir l’espai en les mateixes condicions en què es trobava abans d’ésser 

utilitzat. L’entitat es compromet a netejar l’espai cada vegada que se’n faci ús, i 
serà la responsable que l’espai quedi en les mateixes condicions en què es trobava 
abans de fer-ne ús. 

 
l) Respectar l’aforament de l’espai de 100 persones, el control del qual serà 

responsabilitat del sol·licitant. 
 

m) A tota publicitat o document referent a les activitats que es duen a terme en 
l’espai, hi haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament de Celrà mitjançant la 
fórmula següent: “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” amb l’emblema 
corresponent. 

 
n) Seguir en tot moment les indicacions del personal municipal responsable de la 

instal·lació. 
 

o) No entrar a les instal·lacions amb animals. 
 

p) Posar en coneixement dels responsables del centre les anomalies o irregularitats 
que s’observin en el mateix. 

 
q) Destinar l’espai autoritzat a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la 

qual ha estat autoritzat. 
 

r) Tenir contractada la preceptiva assegurança de responsabilitat civil quan es tracti 
d’un acte obert al públic, en els termes i quanties que disposa l’article 88 i 
següents del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 
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s) Vigilar que les normes es respectin i que existeixi un clima de cordialitat i respecte, 

tant entre els usuaris com entre aquests i els responsables. En cas contrari, donar 
compte de les incidències que es produeixin a l’Ajuntament. 

 
t) Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels 

assistents a l’acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a 
terceres persones. 

 
u) Realitzar activitats que no suposin perill ni per les persones que hi assisteixen ni 

pel propi equipament , així com destinar-lo als usos previstos durant el termini 
fixat. 

 
v) Complir la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de 

substàncies que poden generar dependència que, entre d’altres qüestions, 
estableix que: 

 
1. En cap lloc públic no és permès de vendre ni subministrar cap mena de 

beguda alcohòlica als menors de divuit anys. Resta sota la responsabilitat 
de l’entitat Associació Coordinadora de Joves de Celrà el compliment 
d’aquesta obligació. 

2. No està permesa la promoció de begudes alcohòliques en establiments, 
locals i altres espais autoritzats per a subministrar-ne i consumir-ne feta per 
mitjà d'ofertes que s'anuncien amb noms com “barra lliure”, “2 × 1”, “3 × 
1”, o altres de semblants, que incitin al consum abusiu o il·limitat. 

 
w) Complir amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el 

tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat 
dels productes del tabac, la qual, entre d’altres, estableix que els espais tancats 
d’ús públics són espais sense fum, de manera que queda totalment prohibit fumar 
a l’espai. 

 
x) No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos. 

 
y) La utilització de plafons informatius queda supeditada a l’aprovació i la ubicació 

posterior per part del responsable de l’equipament. 
 

z) Qualsevol dany, deteriorament o perjudici que es pogués causar pel 
desenvolupament d’activitats o ús del local, instal·lacions, materials, mobles o 
accessoris durant el període autoritzat, fins a la seva devolució serà responsabilitat 
imputable a la persona autoritzada, quedant aquesta obligada per sí o per 
representació, a la reparació, reposició o compensació dels béns perjudicats. 

 
aa) El sol·licitant ha 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. 

 
bb) El responsable de la sol·licitud es compromet a fer un ús adequat de les 

instal·lacions i materials, en el seu cas, que s’utilitzin, essent obligatori deixant-ho 
tot en l’estat inicial de realitzar l’activitat. 
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cc) La utilització dels espais no impedirà el normal funcionament de les activitats i 
actuacions del local per part de l’Ajuntament. Quan es dugui a terme un acte 
d’interès pel municipi que coincideixi amb les dates i horaris d’ús de l’espai per part 
de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà, l’Ajuntament en 
podrà fer ús amb el previ avís a l’entitat. 

  
dd) L’entitat es compromet a respectar els horaris, les normes d’utilització de 

l’equipament i les condicions conjuntament establertes i serà la responsable del 
bon funcionament de l’activitat. 

 
ee) No es podrà enganxar, sense autorització prèvia, cap element a les parets o 

sostres. La difusió de l’activitat s’ha de fer en les cartelleres corresponents. 
 

ff) Material: L’Ajuntament de Celrà autoritza l’ús, fins el dia 30 d’abril del 2014, a 
favor de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà de 20 taules i 
40 cadires pel desenvolupament correcte de les activitats a l’espai autoritzat.  

 
L’ Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà ha de fer un bon ús del material 
que l’Ajuntament de Celrà posa a la seva disposició per a les activitats que realitza, i 
l’haurà de retornar en el mateix estat en el que se li va lliurar. 

 
gg) La no observació dels requisits anteriors podrà ser objecte de denegació de futures 

autoritzacions d’utilització d’espai o de material i/o d’altre tipus de sancions, en 
funció de la gravetat dels fets. 

 
Quart.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als/les interessats/des.” 
 
 
HISENDA PÚBLICA 
 
7.- Aprovació de preus públics: bus de nit i de cursos i tallers de cultura. 
 
“1.- En el marc del Pla Local de Joventut 2012-2015 de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Celrà es preveu millorar la mobilitat del joves del municipi. 
 
Des de l’any 2007 s’està duent a terme el Bus Nit de Fires de Girona per afavorir el 
desplaçaments dels joves de Celrà a activitats de lleure i culturals en el marc de les Fires 
de Girona. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà continuar oferint aquest servei amb l’objectiu de 
facilitar la mobilitat dels joves de Celrà. 
  
D’acord amb l’informe de la Tècnica auxiliar de joventut de l’Ajuntament de Celrà, els 
preus públics que es proposen per al servei del Bus Nit de Fires de Girona són els 
següents: 

 Bitllet amb compra anticipada a les dependències municipals: 1,5€ per bitllet. 
 Bitllet amb compra al bus: 2,5€ per bitllet. 

 
2.- L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà vol organitzar la següent acció formativa:  
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 Introducció a la Dansa Folk 

Els dilluns cada quinze dies, de 20.30 a 22h 
Del 7 d’octubre al 16 de desembre. 
L’objectiu d’aquest curs és aprendre a ballar les danses que sonen a l’escenari 
folk actual. 

 
D’acord amb l’informe de la Tècnica auxiliar de cultura de l’Ajuntament de Celrà, el preu 
públic que es proposa per a l’acció formativa d’ Introducció a la Dansa Folk és de 35 
euros. 
 
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 econòmico-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.  
   
Per tot això, la Junta de Govern Local ha aprovat per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. Aprovar el preu públic pel servei del Bus Nit de Fires de Girona pels imports 
següents: 

 Bitllet amb compra anticipada a les dependències municipals: 1,5€ per bitllet. 
 Bitllet amb compra al bus: 2,5€ per bitllet. 

 
Segon. Aprovar el preu públic per a l’acció formativa organitzada per l’àrea de Cultura 
“Introducció a la dansa Folk”, per un import de 35 euros. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la tresoreria i comptabilitat de la Corporació. 
 
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
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PERSONAL 
 
8.- Retribucions complementàries: club de lectura. 
 
“El Sr. XXX, tècnic auxiliar de biblioteca de la corporació, organitza i  dinamitza el Club de 
Lectura de Celrà, tasca que realitza un cop finalitzada la seva jornada de treball. 
 
Aquesta activitat es realitza els últims divendres de cada mes, excepte els mesos de juliol 
i agost. L’activitat inclou les hores destinades a la lectura i preparació del llibre, i les dues 
hores de la pròpia activitat, que se celebra l’últim divendres de cada mes de 21 a 23 
hores. 
 
Vist que les trobades del club de lectura previstes per al primer semestre de 2013 són les 
següents: 27 de setembre, 25 d’octubre, 29 de novembre i 13 de desembre. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat dels membres presents l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa de 600 €, a raó de 150 €/sessió (mes de 
setembre de 2013 a desembre 2013, ambdós inclosos) a favor del Sr. XXX en concepte de 
complement de productivitat per dur a terme la tasca de dinamitzador del club de lectura 
de Celrà. Es reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva 
realització de cada sessió.  
 
Segon.- Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11 9200 15000 
”productivitat personal serveis generals” del pressupost 2013 de la Corporació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
Corporació.” 
 
9.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
No s’escau. 
 
10.-  Comunicacions i informacions. 
No s’escau. 
 
11.- Precs i preguntes. 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20.30 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 
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