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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 18/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 5 de novembre de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.00 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 5 de novembre 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. 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 15 d’octubre de 2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 15 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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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

2.- Aprovació del conveni per a la utilització privativa del domini públic per a la 
celebració de la Fira del Bolet.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- L’Ajuntament de Celrà està interessat en promoure l’activitat comercial a Celrà.

2.- L’Associació  cultural  Sabors  Catalans  ha  manifestat  la  seva  voluntat  d’instal·lar  
parades per la venda de productes durant la Fira del Bolet que es durà a terme en el  
municipi, durant el dissabte 16 i el diumenge 17 de novembre de 2013 al nucli antic de  
Celrà. 

3.- L’Associació Cultural Sabors Catalans i l’Ajuntament de Celrà valoren positivament la  
instal·lació de parades durant la Fira del Bolet en l’edició de l’any 2012, i és d’interès  
d’ambdues parts signar un conveni que estableixi  les obligacions de l’associació per la  
utilització privativa del bé de domini públic per a l’edició d’aquest any, que es portarà  
terme durant els dies 16 i 17 de novembre de 2013.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el  
Reglament del patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa 
o immediata d’una porció de domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització 
per part dels altres interessats. L’ús privatiu que no comporta la transformació o la 
modificació del domini públic resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons  
d’interès públic.

Per tot l’exposat, i de conformitat amb 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;  l’article  58 de la  Llei  30/1992, de 26 de  
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu comú; l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per ocupació de la  
via pública per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en  
terrenys d’ús públic i indústries del càrrec i ambulants i rodatges cinematogràfic.

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.-  Aprovar  el  text  del  conveni  a  formalitzar  entre  l’Ajuntament  de  Celrà  i  
l’associació  cultural  Sabors Catalans  per  a la  utilització  privativa  del  domini  públic  de  
titularitat municipal, durant el dissabte 16 i el diumenge 17 de novembre de 2013 al nucli  
antic de Celrà, i subjecte als condicionants que s’estipulen en el conveni annex al present  
acord.
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Segon.- Facultar a l’ Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per fer efectiu el present acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació cultural Sabors Catalans, i donar compte de  
la mateixa a la comptabilitat i a la tresoreria d’aquesta corporació.”

3.-  Aprovació  de  l’acord  de  col·laboració  per  a  la  realització  d’activitats 
d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte empresa de l’Institut de Celrà.

“En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Celrà, de data 8 de maig de 2007 es va  
aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament  
de Celrà per al projecte singular d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació  
secundària  de  segon  cicle  de  l’ESO  de  l’Institut  de  Celrà,  el  qual  es  va  prorrogar  
mitjançant acord de la junta de govern local de l’Ajuntament de Celrà de data 16 de juliol  
de 2013, per als cursos acadèmics 2013/2014 i 2014/2015.

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

Per  aquesta  raó,  és d’interès  de l’Ajuntament  de Celrà signar  un annex a l’esmentat  
conveni de col·laboració, per a què l’estudiant que s’indica a continuació pugui realitzar  
activitats d’aplicació pràctica:

XXX XXX Taller J. Olivan
4/11/2013 al 
10/6/2014

Dilluns, dimarts i 
dijous de 9 a 13h.

Vist el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de Celrà, el Taller  
J.Olivan, l’Ajuntament de Celrà i l’alumne per a la realització de les pràctiques tutelades  
del Projecte Projecte Empresa de l’Institut de Celrà;

Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local ha aprovat per unanimitat  
dels seus membres presents l’adopció del següent

A C O R D

Primer.- Aprovar el document de col·laboració d’activitats formatives entre l’Institut de  
Celrà,  el  Taller  J.Olivan,  l’Ajuntament  de  Celrà  i  l’alumne  per  a  la  realització  de  les  
pràctiques  tutelades  del  Projecte Empresa de l’Institut  de Celrà,  que s’adjunta  com a  
annex al present acord.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Institut de Celrà.”

4.- Donació de compte del conveni signat entre l’Ajuntament de Celrà i l’empresa 
Josep Soler i Fills, S.L. per a la utilització d’una finca de la seva propietat com a 
aparcament públic.

El Sr. Alcalde informa a la Junta de Govern Local sobre la formalització del conveni signat 
entre l’Ajuntament de Celrà i l’empresa Josep Soler i Fills, S.L. per a la utilització d’una 
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finca de la seva propietat com a aparcament públic, el qual va ser aprovat per resolució 
d’Alcaldia número 566/2013, de data 22 d’octubre de 2013.

5.- Aprovació del conveni per a la utilització de l’Aula Gran per part de l’entitat 
“la Perla per la dansa”.

“L’Associació Gironina de professionals i amics per la dansa “La Perla” ve desenvolupant  
un projecte de laboratori d’Investigació artística en espais municipals, a la sala gran del  
centre  cultural  la  fàbrica  de  Celrà,  en  virtut  del  conveni  formalitzat  en  data  18  de  
novembre de 2011.

L’entitat  “La Perla”  ha manifestat  la  seva voluntat  de continuar  desenvolupant  aquest  
projecte, i és per la qual cosa que s’ha redactat un nou conveni per a la utilització de l’ús  
de l’espai municipal a la Sala Gran del Centre Cultural la Fàbrica de Celrà.

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;
 
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.- Concedir a la Sra.  XXX, en representació de l’Associació la Perla per la dansa,  
autorització per a la utilització de l’ús de l’immoble municipal de la sala gran del Centre  
Cultural  la  fàbrica,  amb  la  finalitat  de  realitzar  l’activitat  consistent  en  el  Laboratori  
d’Investigació Artística, en els termes que s’especifica en el projecte presentat i en les  
condicions establertes a l’apartat segon del present acord, a comptar des de la signatura  
del conveni a formalitzar, i fins al dia 27 de juny de 2014.

L’autorització, que es formalitzarà mitjançant conveni, es podrà prorrogar per mutu acord  
de les  parts,  de forma expressa,  per  al  curs  escolar  2014-2015.  A  tal  efecte,  caldrà  
presentar la nova proposta de les activitats a dur a terme durant el curs escolar 2014-
2015.

Segon.-  L’autorització per a la utilització de l’ús de l’immoble municipal de la sala gran  
del Centre Cultural la fàbrica queda subjecte a les condicions i determinacions que tot  
seguit s’indiquen:

2.1.- Condicions de la utilització de l’espai municipal: 

 Activitat a realitzar: Laboratori d’Investigació Artística (d’ara endavant, LIA),  
concretament els següents:

a. LIA Periòdica,  que inclou tres formats: GUIA, ESPAI CONCRET I ESPAI  
D’IMPROVISACIÓ
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i. Guia:  desenvolupament  d’una  proposta  concreta  guiada  per  un 
professional col·laborador.

ii. Espai  concret:  Espai  de  trobada  des  d'on  encetar  una  via  
d’exploració  amb  la  intenció  de  crear  una  peça  d'autoria  
col·lectiva.

iii. Espai d’improvisació: Espai d'improvisació en el qual s'estableix  
un intercanvi entre els participants, nodrint-se uns als altres amb  
les  experiències  que  cadascú  aporta.  Integrant  diferents  
llenguatges corporals com a fil conductor per a les improvisacions.

b. LIA  Esporàdica:  Laboratoris  de  durades  variables  amb  professionals  
convidats. El lloc habitual de treball és l'Aula Gran del C. C. La Fàbrica

c. LIA  Pública:   Exposició  pública  d’actuacions  dutes  a  terme  dins  dels  
diferents laboratoris d’investigació artística.

 Dia i Horari: 

- LIA Guia:    dimecres de 19 a 21 h i dilluns  de 19 h a 21 h de novembre 2013 a  
juny 2014

Alquímia 14
Cada dimecres de 19 a 21 h de novembre 2013 a juny 2014.
Panacea, remei universal: del cos a la disponibilitat
Cada dilluns de 19 a 21 h de novembre 2013 a juny 2014.

- LIA Espai Concret  :    dijous de 10 a 14 h de setembre 2013 a juliol 2014

- LIA Espai d’Improvisació  : divendres de 18 a 20 h d’octubre 2013 a juliol  
2014

- LIA  Esporàdica:   Per  a  la  seva  execució  caldrà  sol·licitar  prèviament 
autorització d’ús de l’espai especificant dates concretes. 

1 dia: cos consciència energia en moviment
Alguns dissabtes d'octubre 2013 a juliol 2014, de 10 a 14h
Dissabte 19 octubre 2013

Cap de setmana
Contacte exploració
10-11 o 17-18 maig 2014, de 10 a 15h

Altres durades
Cos, entorn i memòria
11 a 15 de novembre 2013 de 10:30 a 14:30h

Laboratoris proposats, encara per confirmar:

Moviment en relació
Tardor 2013/hivern 2014. 

Molt experimental
Hivern/primavera 2014. 
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Moure's- el pensament a dalt
Hivern/primavera 2014. 

Actuar en present
Primavera 2014. 

La dansa educa
Hivern/primavera 2014. 

- LIA Pública  : Per a la seva execució caldrà sol·licitar prèviament autorització  
d’ús  de  l’espai  especificant  dates  concretes,  així  com  els  professionals,  
previsions d’ingressos i cost de la despesa, si s’escau. 

Participacions previstes:
Obertura  de  portes  dels  laboratoris:  Guia,  Espai  Improvisació,  Lia,  
Esporàdica
Presentació del treball desenvolupat a Espai Concret
Participació a la 2a Xindriada Poètica De Celrà

 Lloc: Aula Gran del Centre Cultural La Fàbrica.

 La Presidenta de l’entitat ha de presentar, trimestralment, en el Registre General  
de  l’Ajuntament  de  Celrà,  una  memòria  d’activitats  que  detalli  els   aspectes  
següents:

- Activitats realitzades
- Dies i  horaris de les activitats,  que en cap cas pot excedir  dels dies i  
horaris autoritzats.
- Nombre de participants
- Memòria econòmica, que justifiqui tant les despeses com els ingressos de  
les activitats dutes a terme. caldrà presentar les factures justificatives de la  
despesa realitzada i el material de difusió de l’activitat.

 La Presidenta de l’entitat ha de presentar a principis del mes de desembre i març  
la proposta d’activitats a dur a terme durant el primer i segon trimestre de l’any  
2014. L’Ajuntament valorarà la proposta i s’autoritzarà des de la Regidoria de  
Cultura les diferents actuacions a desenvolupar dins dels diferents Laboratoris,  
dins dels horaris establerts en l’apartat b) d’aquest pacte.

 Els representants de l’Ajuntament i de l’entitat es reuniran quan ho consideren  
convenient.

 Les activitats desenvolupades per l’Associació La Perla per la Dansa en l’espai  
municipal autoritzat, en cap cas poden entrar en competència amb les activitats  
que s’organitzen des de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà.

 Qualsevol activitat que es dugui a terme que generi un benefici econòmic per a  
l’entitat,  aquesta  haurà  de  fer  front  a  la  quota  que  fixa  la  ordenança  fiscal  
reguladora  de  la  taxa  per  la  utilització  privativa  o  aprofitament  de  les  
instal·lacions culturals.
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Tercer.- Obligacions de l’entitat:

▪ Les  activitats  que  es  desenvolupin  han  de  tenir  una  finalitat  cultural,  cívica,  
educativa i social. 

▪ Les activitats que s’hi desenvolupin estaran adreçades a persones majors de 18  
anys.

▪ Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors  
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia.

▪ Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament es gestionarà un calendari d’usos per al  
local,  de  manera  que  totes  les  parts  interessades  puguin  conèixer  fàcilment  la  
disponibilitat del local per a les seves pròpies activitats.

▪ L’autorització  d’ús  d’un  espai  de  manera  continuada  no  pressuposa  la  seva  
utilització en exclusivitat sinó que ha de poder ésser compartit.

▪ L’entitat  ha  de  designar  un/a  únic/a  interlocutor/a  de  les  relacions  amb  
l’Ajuntament, en el seu defecte, l’interlocutor serà la Presidenta de l’entitat.

▪ Un  cop  sol·licitat  l’espai  i  autoritzat  per  les  àrees  de  Cultura  i  d’Educació  de  
l’Ajuntament s’entregaran les claus del local a la Presidenta de l’entitat, qui se’n farà  
responsable dels seu bon ús. En cap cas l’associació pot fer còpia de les claus o  
cedir-les a tercers.

▪ Si coincideix l’autorització per utilització de l’espai municipal amb un acte que s’hagi  
de dur a terme per part de l’Ajuntament de Celrà, tindrà prioritat absoluta l’acte de  
l’Ajuntament,  incloent  tots  els  dies  que  cregui  necessaris  l’ajuntament  per  a  la  
preparació de l’acte.

▪ Mantenir  i  adequar  l’espai  en  les  condicions  necessàries  per  a  desenvolupar  
l’activitat.

▪ Respectar  l’aforament de l’espai  de 63 persones.  El  control  de l’aforament  serà  
responsabilitat de l’entitat.

▪ A tota publicitat o document referent a les activitats que dugui a terme l’entitat en  
els espais municipals objecte del conveni, 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 el l’emblema corresponent.

▪ Seguir  en tot  moment  les  indicacions  del  personal  municipal  responsable  de  la  
instal·lació.

▪ No entrar a les instal·lacions amb animals.

▪ No es pot fumar en cap espai públic.

▪ No està permès menjar o beure en l’espai.
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▪ Complir amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria  
de substàncies que poden generar dependència.

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

▪ Destinar l’espai autoritzat a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la  
qual ha estat autoritzat.

▪ Disposar  de  la  corresponent  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  l’activitat  
proposada.

▪ Vigilar que les normes es respectin i que existeixi un clima de cordialitat i respecte,  
entre  els  diferents  usuaris  de  l’espai.  En  cas  contrari,  donar  compte  de  les  
incidències que es produeixin a l’Ajuntament.

▪ 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.

▪ No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos.

▪ Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar la conducta dels usuaris a als  
béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones.

▪ 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  l’Associació  la  Perla  per  la  Dansa,  quedant  aquesta  obligada  a  la  
reparació, reposició o compensació dels béns perjudicats.

▪ 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.

▪ 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.

▪ L’associació 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.

▪ El material que s’hagi de menester per a l’activitat, l’aportarà el mateix sol·licitant.

▪ No es podrà enganxar, sense autorització prèvia, cap element a les partes o sostres.  
La difusió de l’activitat s’ha de fer en els cartelleres corresponents.

▪ 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.

Tercer.-  Notificar el present acord a l’Associació la Perla per la Dansa.”
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6.-  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i 
l’Ajuntament de  Celrà per a la redacció del projecte executiu previ al contracte 
de  subministrament  d’energia  i  servei  de  manteniment  integral  de  les 
instal·lacions de biomassa a l’edifici CEIP Falgueres.

“L’Ajuntament de Celrà, en virtut del Pacte d’Alcaldes, ha assumit el compromís voluntari  
de reduir en més d’un 20% les emissions de CO2 abans de l’any 2020. La Diputació de  
Girona,  com a Coordinador  Territorial  del  Pacte,  promou les  actuacions  necessàries  a  
realitzar per assolir aquest objectiu.

En  aquest  context  la  Diputació  de  Girona  té  la  intenció   de  finançar  la  redacció  de  
projectes  executius  per  a  la  substitució  de  Calderes  de  gas-oil  existents  per  noves  
calderes de biomassa.

Aquest projecte ha de ser el pas previ per a la contractació del subministrament d’energia  
i servei de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa amb una empresa de  
serveis energètics (ESE).

En  virtut  de  tot  això  la  Diputació  de  Girona  ha  proposat  a  l’ajuntament  de  Celrà  la  
signatura d’un conveni per a la implantació d’energia de biomassa en substitució del gas-
oil a l’edifici CEIP Falgueres.

Ha emès informe la Secretària de la corporació en relació al conveni tramès, en data 21  
d'octubre de 2013.

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.- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Celrà i la  
Diputació  de  Girona  per  a  la  redacció  del  projecte  executiu  previ  al  contracte  de  
subministrament  d’energia  i  servei  de  manteniment  integral  de  les  instal·lacions  de  
biomassa a l’edifici CEIP Falgueres, que s’adjunta com a annex a aquest acord, amb el  
condicionant que se suprimeixi el pacte vuitè del conveni de col·laboració.

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

Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.”

CONTRACTACIÓ

7.-  Ratificació  del  decret  d’Alcaldia  575/2013,  de  23  d’octubre,  relatiu  a 
l’adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  per  a  la  realització  de  treballs  de 
condicionament de l’aparcament de la Ctra. Palamós.

“Per Decret d’Alcaldia número 575/2013, de data 23 d’octubre, es resol el que es transcriu 
íntegrament a continuació:
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“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1.  En  data  23  d’octubre  de  2013  l’Ajuntament  de  Celrà  i  el  Sr.  XXX,  actuant  en 
representació de l’empresa Josep Soler i fills, S.L., propietària de la finca registral 3771,  
situada a la carretera de Palamós núm.58, han formalitzat un conveni en virtut del qual  
Josep  Soler  i  Fills,  S.L.  permet  a  l’Ajuntament  de  Celrà  destinar  aquesta  finca  a  
aparcament públic, a fi de què pugui ser utilitzat pels veïns de Celrà, anant a càrrec de  
l’Ajuntament les despeses que es derivin del condicionament inicial de l’aparcament. 

2.  El  cap  de  l’àrea  de  Serveis  Públics  Municipals  ha  emès  un  informe  proposant  
l’adjudicació  del  contracte  menor  d’obres  per  a  la  realització  dels  treballs  de  
condicionament de l’aparcament de la Ctra. Palamós a favor de l’empresa Àrids del Ter,  
S.L., per un import de 4.048,00€ IVA exclòs (4.898,08€ IVA inclòs).

FONAMENTS DE DRET

1. De conformitat amb l’article 6 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  del  
contracte és d’obres. Precepte que s’ha de posar en relació amb l’annex I (divisió 45,  
construcció, CPV 45000000) 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 això,
R E S O L C 

Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres consistent en el condicionament de la finca  
registral  3.771,  situada  a  la  Ctra.  Palamós  núm.58  de  Celrà,  per  a  destinar-la  a  
aparcament públic, a favor de l’empresa ARIDS DEL TER, S.L., amb NIF XXX, domiciliada 
al carrer Llevant, s/n del Polígon Industrial  de Celrà, per un import de 4.048,00€ IVA  
exclòs (4.898,08€ IVA inclòs).

Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 80.1550.21000  
“Conservació vies públiques” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2013.

Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i comunicar-li que aquesta resolució  
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Quart. Donar compte a la tresoreria i a comptabilitat de la corporació.

Cinquè.- Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern Local.”

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

Per tot l’exposat,  la Junta de Govern Local de la corporació aprova per unanimitat dels  
membres presents l’adopció del següent
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A C O R D

Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia número 575/2013, de 23 d’octubre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

8.-  Ratificació  del  decret  d’Alcaldia  584/2013,  de  24  d’octubre,  relatiu  a 
l’adjudicació del contracte menor d’obres i de serveis pels treballs d’implantació 
d’obra,  paleteria,  manyeria  i  intervenció  arqueològica  per  a  l’execució  del 
projecte de restauració del castell de Mabarrera de Celrà- fase 2013”.

“Per Decret d’Alcaldia número 584/2013, de data 24 d’octubre, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

1.- El Servei de Monuments de la Diputació de Girona va redactar, al maig de 2013, el  
“Projecte de restauració del castell de Mabarrera de Celrà – fase 2013”, el qual preveu  
continuar  les  obres  de  consolidació  de  les  restes  del  castell,  quan  pràcticament  han  
finalitzat els treballs arqueològics.

Els treballs previstos són els descrits en els diferents documents del projecte, i que, en  
resum, consisteixen en la consolidació de la paret sud i de la part alta dels contraforts, la  
instal·lació d’elements de protecció per la visita de les sales de l’extrem sud-est, la sala  
sud i el pas cap al passadís que passa per sota els contraforts, a l’extrem nord-est, i per  
últim, la supervisió per part d’un arqueòleg/a dels anteriors treballs.

2.- És d’interès de la Corporació continuar amb la restauració del Castell de Mabarrera  
(Palagret)  del  municipi  d’acord  a  l’esmentat  projecte.  A  tal  efecte  és  necessari  la  
contractació de les partides d’obra incloses en el projecte, i que són la implantació d’obra,  
la paleteria per a la consolidació d’estructures, la manyeria per a realitzar els elements de  
protecció, i també la intervenció arqueològica consistent en la supervisió dels treballs. 

3.- És d’interès de la Corporació contractar a diferents empreses perquè duguin a terme 
cada un dels esmentat serveis.

4.- Han presentat proposta econòmica els següents professionals:
• L'empresari  XXX,  el  qual  té  solvència  contrastada  per  a  realitzar  les  partides  
corresponents a la implantació de l’obra i la paleteria per a la consolidació d’estructures,  
amb un cost total de 12.005,81€, IVA inclòs (9.922,16€, IVA exclós);
• L’empresari XXX, el qual té solvència contrastada per a portar a terme la manyeria  
per a realitzar els elements de protecció, amb un cost total  de 3.448,50€, IVA inclòs  
(2.850,00€ IVA exclós);
• El Sr. XXX, el qual té capacitat suficient per dur a terme la intervenció arqueològica  
consistent  en  la  supervisió  dels  treballs,  i  a  més  ha  dirigit  les  diferents  campanyes  
arqueològiques realitzades al castell  de Palagret, amb un cost total de 2.957,43€, IVA  
inclòs ( 2.444,16€ IVA exclós). 

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, en relació a la intervenció arqueològica del castell. Al contracte li  
correspon la categoria 27 de l’Annex II del TRLCSP.

I d’acord amb el  que disposa l’article  6 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, en relació a la implantació de l’obra, la paleteria i la manyeria, és  
d’obres.

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  el  contracte  menor  d’obres  pels  treballs  d’implantació  d’obra  i  
paleteria de conformitat al “Projecte de restauració del castell de Mabarrera de Celrà –  
fase  2013”  redactat,  al  maig  de  2013,  pel  Servei  de  Monuments  de  la  Diputació  de  
Girona; a favor de l’empresari XXX, amb DNI número XXX i domicili XXX, per un import de 
9.922,16€, IVA exclòs (12.005,81€ IVA inclòs), de conformitat a la proposta econòmica  
presentada per l’adjudicatari, 

Segon.- Adjudicar el contracte menor de serveis pels treballs de manyeria de conformitat  
al “Projecte de restauració del castell  de Mabarrera de Celrà – fase 2013” redactat, al  
maig de 2013, pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona; a favor de l’empresari  
XXX, amb DNI número XXX, i amb domicili al XXX, per un import de 2.850,00€ IVA exclòs  
(3.448,50€  IVA  inclòs),  de  conformitat  a  la  proposta  econòmica  presentada  per  
l’adjudicatari.

Tercer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per a la intervenció arqueològica de  
conformitat al “Projecte de restauració del castell  de Mabarrera de Celrà – fase 2013”  
redactat, al maig de 2013, pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona; a favor  
d’en XXX, amb DNI XXX i amb domicili al  XXX, per un import de 2.444,16€, IVA exclòs  
(2.957,43€  IVA  inclòs),  de  conformitat  a  la  proposta  econòmica  presentada  per  
l’adjudicatari. 

Quart.- Aplicar  la  despesa  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  30.3360.68200 
“rehabilitació patrimoni cultural” del pressupost de l’exercici 2013.

Cinquè.- El  pagament  es farà efectiu  en el  termini  màxim de 30 dies a partir  de la  
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament  
realitzats.

Sisè.- Notificar aquests acords a cada un dels interessats i comunicar als adjudicataris  
que aquesta resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Setè.- Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la  
Corporació.

Vuitè.- Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.”
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I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

A C O R D

Únic.-  Ratificar el Decret d’Alcaldia número 584/2013, de 24 d’octubre, transcrit en la  
part expositiva del present acord.”

9.- Pròrroga del contracte de serveis d’oficina d’atenció a les persones.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En sessió de data 4 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va ratificar el  
Decret d’Alcaldia 568/2012, de 21 de novembre, en virtut del  qual es va adjudicar el  
contracte del servei d’oficina d’atenció a les persones i de mediació comunitària a favor de  
l’empresa Jubilus Gerontologia, S.L.

2.-  En  relació  als  serveis  d’atenció  a  les  persones,  servei  RESPIR,  servei  municipal  
d’Atenció a Domicili el contracte establia una durada d’un any, a comptar des del dia 1 de  
desembre  de  2012  i  amb  data  de  finalització  del  dia  30  de  novembre  de  2013.  El  
contracte és prorrogable de forma expressa, abans de la finalització del contracte, i sense  
que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos anys.

3.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà seguir disposant del servei d’oficina d’atenció a  
les  persones  ja  que  es  valora  la  necessitat  de  continuar  aquest  servei,  considerant  
positives tant les actuacions que s’han realitzat fins ara com les propostes d’intervenció  
que s’han de dur a terme a curt i mig termini.

FONAMENTS DE DRET

1.-  L’article  303.1  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 estableix les condicions de  
durada dels contractes de serveis indicant que es podrà preveure en el contracte la seva  
pròrroga per mutu acord de les parts abans de la seva finalització. 

2.- La clàusula tercera del contracte administratiu, formalitzat el dia 29 de novembre de  
2012, i la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars que regeix el  
contracte estableixen que “En relació al serveis d’atenció a les persones, servei RESPIR,  
servei municipal d’Atenció a Domicili:
  

 La duració del contracte es fixa en un any, a comptar a partir  de l’inici  de la  
prestació del servei, el qual tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2012 i finalitzarà  
el dia 30 de novembre de 2013.

 El  contracte  serà  prorrogable  de  forma expressa,  abans  de  la  finalització  del  
contracte, i  sense que la durada de la seva vigència,  incloses les pròrrogues,  
pugui excedir de dos anys.”
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3.- La Junta de Govern Local és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat 
amb el Decret d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny. 

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. Prorrogar el contracte del servei d’oficina d’atenció a les persones formalitzat  
amb l’empresa JUBILUS GERONTOLOGIA SL, des del dia 1 de desembre del 2013 fins al  
dia 30 de novembre de 2014.

Segon.  Imputar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  número 
70.2320.22799 “Serveis Socials. Pla integral d’atenció a la gent gran” del pressupost de la 
corporació.

Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Jubilus Gerontologia, SL.

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

10.- Adjudicació del contracte menors de serveis per l’actualització del projecte 
d’urbanització del polígon d’actuació 13 Les Palahines.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En sessió ordinària de data 18 de setembre de 2012 la Junta de Govern local va  
adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  per  a  l’elaboració  i  redacció  del  projecte  
d’urbanització de la modificació puntual número 13 del Pla General d’Ordenació Urbana de  
Celrà, a favor de l’empresa ABM serveis d’enginyeria i consulting, S.L.U.

2.-  En  sessió  ordinària  de  data  16  de  juliol  de  2013,  la  Junta  de  Govern  Local  de  
l’Ajuntament  de Celrà va aprovar  definitivament  el  Projecte  d’Urbanització  del  Polígon  
d’Actuació 13 de Celrà, promogut per l’Ajuntament de Celrà i redactat per l’empresa ABM  
Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU, incorporant les al·legacions estimades així com les  
prescripcions assenyalades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

3.- En data 27 d’agost de 2013, registre d’entrada municipal número 2.394, la Sra. XXX 
interposa un recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.

4.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà contractar un/a professional per a què redacti les  
modificacions del projecte d’urbanització de la modificació puntual número 13 del PGOU  
de Celrà per a incorporar les al·legacions estimades presentades per la Sra. XXX, així com 
la impressió de dues còpies.

5.-  L’empresa  ABM,  Serveis  d’enginyeria  i  consulting,  S.L.U.,  la  qual  va  redactar  el  
projecte d’urbanització, ha presentat una oferta per a realitzar l’actualització del Projecte  
d’Urbanització del PA13 Les Palahines.
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6.- En data 31 d’octubre de 2013, l’arquitecta de l'Ajuntament emet un informe proposant  
la  contractació  de  l’empresa  ABM,  Serveis  d’enginyeria  i  consulting,  S.L.U.,  per  ésser  
l’empresa redactora del projecte i per tal que aquest s’actualitzi, per un import total de  
2.903,00€, IVA exclòs (3.512,63€, IVA inclòs), que responen als següents conceptes:

 Redacció  de  l’actualització  íntegra  del  projecte  d’urbanització,  per  l’import  de  
2.583,00 euros, IVA exclòs (3.125,43 euros IVA inclòs), 

 Impressió de dues còpies del projecte per l’import de 320,00 euros, IVA exclòs  
(387,20 euros, IVA inclòs).

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 12 de l’annex II del TRLCSP.

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.

I vista la competència de la Junta de Govern local, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
339/2013, de data 25 de juny.

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

ACORD

Primer. Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  per  a  l’actualització  del  Projecte  
d’Urbanització  del  PA13  Les  Palahines  de  Celrà,  per  tal  d’incloure  les  modificacions  
pertinents, en virtut de les al·legacions estimades en el recurs de reposició interposat per  
la  Sra.  XXX,  així  com l’emissió  del  corresponent  informe,  a  favor  de l’empresa  ABM,  
Serveis d’enginyeria  i  consulting,  S.L.U.,  amb NIF núm.  XXX, domiciliada a l’Avinguda 
Països Catalans,  50 de 17457 Riudellots  de la  Selva (Girona),  per un import  total  de  
2.903,00€, IVA exclòs (3.512,63€, IVA inclòs), que responen als següents conceptes:

 Redacció  de  l’actualització  íntegra  del  projecte  d’urbanització,  per  l’import  de  
2.583,00 euros, IVA exclòs (3.125,43 euros IVA inclòs), 

 Impressió de dues còpies del projecte per l’import de 320,00 euros, IVA exclòs  
(387,20 euros, IVA inclòs).

Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 21.1510.64000
“Projectes tècnics” del pressupost vigent de la corporació.

Tercer.  El  pagament  es  farà  efectiu  en  el  termini  màxim de  30  dies  a  partir  de  la  
presentació de la factura corresponent, la qual serà en concepte dels serveis efectivament  
realitzats.

Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i comunicar-li que aquest acord perfecciona  
el contracte i dóna inici a la seva execució.  

Cinquè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació.”
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PATRIMONI

11.- Licitació per a la utilització, mitjançant concessió de domini públic, de la nau 
número 1 per a la generació d’activitat econòmica.

Per unanimitat dels membres presents s'acorda deixar sobre la taula aquest expedient.

SUBVENCIONS

12.- Atorgament de subvenció per al programa de reutilització de llibres a les 
escoles d’infantil i primària de Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Les  escoles  d’educació  infantil  i  primària  de  Celrà,  l’Aulet  i  Les  Falgueres,  
s’acullen cada any al Programa cooperatiu per al foment de reutilització de llibres de text  
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La  finalitat  d’aquest  programa   és  facilitar,  de  manera  cooperativa  i  mitjançant  la  
conservació i reutilització, llibres de text de diferents matèries i assignatures a l’alumnat  
que cursa l’educació obligatòria en els centres docents de Catalunya sufragats amb fons  
públics, que s’hi vulguin acollir.

Els principals objectius del programa són la reducció de la despesa familiar en concepte de  
llibres  de  text,  garantir  la  igualtat  d’oportunitats  i  condicions  d’escolarització  a  tot  
l’alumnat,  fomentar  els  valors  de solidaritat,  capacitat  de compartir  i  respecte  pel  bé  
comú, i promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos educant per un  
consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic.

Segon.- Des  del  curs  2005-2006  el  Departament  d’Ensenyament  ha  atorgat  un  ajut  
econòmic als centres que s’acullen al programa, per tal d’adquirir llibres de text amb la  
finalitat d’organitzar la seva conservació i reutilització en cursos posteriors.

D’aquesta  manera,  els  llibres  de  text  són de  propietat  del  centre  i  la  utilització  dels  
mateixos, es fa mitjançant préstec a l’alumnat que haurà de retornar els llibres a final de  
curs.

Amb l’ajut econòmic del Departament d’Ensenyament sumat a l’import que ingressen les  
famílies en concepte de préstec dels llibres, el centre pot substituir  aquells llibres que  
estiguin molt deteriorats i adquirir els llibres de més que calguin per al nou alumnat, a  
més d’adquirir els llibres nous per tot l’alumnat corresponent, cada vegada que l’editorial  
canviï un llibre.

Tercer.-  El Departament d’Ensenyament no té previst publicar convocatòria pública de  
subvencions als centres educatius per al Programa per al foment de la reutilització de  
llibres, de cara al curs 2013-2014.

Quart.- L’Ajuntament  de  Celrà  té  la  voluntat  de  treballar  per  assolir  els  principals  
objectius  del  Programa  de  Reutilització  de  llibres  esmentats,  avançant  en  l’efectiva  
gratuïtat  de l’educació  obligatòria,  el  foment de la  igualtat  d’oportunitats  i  el  consum 
responsable i sostenible que promocioni l’Ús racional dels recursos educatius.
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En data 14 d’octubre de 2013 el regidor d’educació ha emès una proposta de concessió  
d’una  subvenció  de  3.000  euros  a  repartir  a  parts  iguals  entre  les  dues  escoles  del  
municipi, l’Aulet i Les Falgueres, per tal d’impulsar l’aplicació del programa de reutilització  
de llibres de text per al curs 2013-2014, sufragant part de la despesa que se’n derivi.

Cinquè.- En data 15 d’octubre de 2013, ha emès informe la Secretaria, 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;  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. 

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern de  la  Corporació,  en virtut  del  Decret  
d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern  
la competència per aprovar l’atorgament de subvencions;

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

ACORD

Primer.- Concedir una subvenció per import total de 3.000 euros a les escoles d’educació  
infantil  i  primària  de  Celrà  amb  la  finalitat  d’impulsar  l’aplicació  del  programa  de  
reutilització de llibres de text per al curs 2013-2014, sufragant part de la despesa que  
se’n derivi, tal com es detalla a continuació:

o Un import de 1.500 euros a l’Escola L’Aulet amb CIF  XXX, adreça Ctra. de Juià,  
106.

o Un import de 1.500 euros a l’Escola Les Falgueres amb CIF XXX, adreça Av. Països 
Catalans s/n.

Segon.- Autoritzar l’abonament de la Subvenció en dos pagaments:
o El primer pagament es realitzarà mitjançant el lliurament d’una bestreta del 50% 

de la subvenció concedida.
o El segon pagament corresponent al 50% restant es realitzarà una vegada s’hagi  

justificat correctament la subvenció.

Tercer.- 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 integrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a  
les  que  s’ha  destinat  la  subvenció.  A  més  a  més,  també  caldrà  presentar  les  
factures justificatives de la despesa realitzada.
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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. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

6. 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.

Quart.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76   3210   48001  
“Programa reutilització  de  llibres”  del  pressupost  de  la  corporació  per  a  l’exercici  
2013.

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.”

PERSONAL

13.- Aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de 7 peons per 
a la Brigada Jove 2013, que s’emmarca dins el Pla Local de Joventut de Celrà 
2012-2015.

“Mitjançant Resolució del Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, de  
data 24 d’octubre de 2013, es concedeix a l’Ajuntament de Celrà una subvenció de la línia  
“Activitats ens locals amb Pla Local de Joventut” per un import de 12.000 euros per al  
Projecte AcCELeRA i no t’aturis. El projecte de la Brigada Jove 2013 s’emmarca dins el  
projecte acCELeRA recollit en el Pla Local de Joventut de Celrà 2012-2015 i de l’import  
total de la subvenció concedida, es destinaran 3.884,37 euros a desenvolupar l’actuació  
de la Brigada Jove 2013.



Acta 18/2013
5 de novembre de 2013

Aquest  projecte  consisteix  en  donar  una  primera  experiència  formativa  i  pràctica  en  
l’àmbit laboral al jovent de Celrà, de 16 a 22 anys.

És objecte de les presents bases la contractació laboral  temporal,  amb una jornada a  
temps parcial de 20 hores/setmanals, de 7 peons per a la Brigada Jove, amb l’objecte de  
possibilitar el primer accés a l’ocupació dels nois/es de 16 a 22 anys, empadronats en el  
municipi de Celrà. Les tasques que desenvoluparan els joves consistiran en la neteja i  
manteniment de camins, carrers i espais públics. 

I  vista  la  competència  de  la  Junta  de  Govern  Local,  de  conformitat  amb  el  Decret  
d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny de 2013. 

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.-  Aprovar les bases que han de regir la contractació laboral temporal de 7 peons  
per  a  la  brigada  jove  2013, contractacions  que  estan subvencionades  per  la  Direcció  
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Donar publicitat a les esmentades bases en el tauler d’anuncis de la Corporació i  
a la pàgina web de la corporació.”

14.- Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.

15.-  Comunicacions i informacions.

No s’escau.

16.- Precs i preguntes.

No s’escau.

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


