
 

  
 

 

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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 1/2018  
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria: 16 de gener de 2018 
Horari: de 19:30 hores a 19:50 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 16 de gener de 2018, 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 del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del 
dia 19 de desembre de 2017.  
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 19 de 
desembre de 2017, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i 
s’aprova per unanimitat. 
 
2. Adjudicació del contracte menor d’obres per l’ampliació i adequació interior 
de l’edifici de serveis del camp futbol. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà portar a terme l’ampliació i adequació interior de 
l’edifici de serveis del camp de futbol. 
 



 

  
 

 

Es va sol·licitar pressupost a tres empreses, les quals han presentat les ofertes 
econòmiques següents: 
 

EMPRESA Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

Obres i construccions Celrà, S.L. 34.600,00€ 41.866,00€ 
Obres i construccions Joan Fusté, S.L. 34.076,42€ 41.232,46€ 
(…) 33.050,00€ 39.990,50€ 

 
En data 27 de desembre de 2017 emet informe l’arquitecta municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa (…), per import de 
33.050,00 euros, IVA exclòs. 
 
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 del sector públic l’objecte del contracte 
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. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor d’obres per a l’ampliació i adequació interior de 
l’edifici de serveis del camp de futbol a favor de l’empresa (…), amb NIF núm. (…), amb 
domicili al carrer (…), per un import de 33.050,00 euros, IVA exclòs, (39.990,50 euros, IVA 
inclòs). 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 40.9331.62200 
“Millores instal·lacions esportives” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2018. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart. Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació. 
 

 
3. Adjudicació del contracte d’obres per a la construcció d’una nau per a la 
brigada municipal. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2017 es va aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars 
per a la contractació de l’obra Nau de la brigada municipal de Celrà. Simultàniament, es va 
anunciar la convocatòria, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de diversos 



 

  
 

 

criteris d’adjudicació, que es va publicar al tauler d’anuncis i al perfil del contractant de 
l’Ajuntament, i es va obrir el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
De conformitat amb la clàusula catorzena, les ofertes s’havien de lliurar a Secretaria en el 
termini de 26 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci del contracte, 
concretament fins al dia 11 de desembre de 2017. 
 
2. Van presentar les seves proposicions els licitadors següents:  
 

 empresa data presentació registre 
entrada 

1 Obres i construccions Joan Fusté SL 11/12/17 14759 
2 Construccions Jordi Riera SL 11/12/17 14760 
3 Riemar projectes i instal·lacions 11/12/17 14765 
4 Agustí obres i muntatges industrials SLU 11/12/17 14766 
5 OSG serveis grup SLU 11/12/17 14753 
6 Estructuras Vilovi SL 11/12/17 14842 

 
3. En data 15 de desembre de 2017, i d’acord amb la clàusula 19 del Plec de clàusules 
administratives particulars, la Mesa de contractació es va reunir per obrir el sobre A, titulat 
Documentació general.  
 
De conformitat amb la clàusula 15.2.1 del Plec de clàusules, totes les empreses van aportar 
la declaració responsable conforme compleixen les condicions legalment establertes per 
contractar amb l’Ajuntament, document que substitueix l’aportació inicial de la 
documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb 
la corporació, d’acord amb l’article 146.4 del TRLCSP.  
 
4. En data 18 de desembre es va reunir la mesa de contractació per a l’obertura del sobre 
B, relatiu a la proposició econòmica i la documentació tècnica subjecta a criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica. Un cop revisada aquesta documentació, la 
valoració de les empreses és la següent: 
 
 

 empresa 

Millora 
automatismes 

(fins a 10 punts) 

Millora 
equipament 

vestuaris i office 
(fins a 8 punts) 

TOTAL 
MILLORES 
(18 punts) 

1 Obres i construccions Joan Fusté SL 10 8 18 
2 Construccions Jordi Riera SL 10 8 18 
3 Riemar projectes i instal·lacions 10 8 18 

4 Agustí obres i muntatges industrials 
SLU 

- - 
0 

5 OSG serveis grup SLU 10 8 18 
6 Estructuras Vilovi SL 10 - 10 

 
 

 empresa Proposició econòmica 
(fins a 10 punts) Puntuació 

1 Obres i construccions Joan Fusté SL 109.916,97 € 9,84 
2 Construccions Jordi Riera SL 108.181,44 € 10,00 
3 Riemar projectes i instal·lacions 115.600,00 € 9,36 
4 Agustí obres i muntatges industrials SLU 115.602,07 € 9,36 
5 OSG serveis grup SLU 114.864,21 € 9,42 
6 Estructuras Vilovi SL 114.302,07 € 9,46 

 

 



 

  
 

 

 
 
 

empresa 
Proposició 
econòmica Total 

millores 
TOTAL 

SOBRE B 

1 Obres i construccions Joan Fusté SL 9,84 18 27,84 
2 Construccions Jordi Riera SL 10,00 18 28,00 
3 Riemar projectes i instal·lacions 9,36 18 27,36 
4 Agustí obres i muntatges industrials SLU 9,36 0 9,36 
5 OSG serveis grup SLU 9,42 18 27,42 
6 Estructuras Vilovi SL 9,46 10 19,46 

 
Seguidament, la mesa de contractació va adoptar l'acord següent: 
 

Primer. Classificar les ofertes per ordre decreixent de valoració, sent aquesta la 
següent:  
 

1.  Construccions Jordi Riera, SL 
2. Obres i construccions Joan Fusté SL 
3. OSG serveis grup SLU 
4. Riemar projectes i instal·lacions 
5. Estructuras Vilovi SL 
6. Agustí obres i muntatges industrials SLU 

 
Segon. Requerir a l’empresa Construccions Jordi Riera, S.L. perquè, en el termini de 
deu dies hàbils, presenti la documentació que s’estableix en el plec de clàusules 
administratives particulars.  

 
5. El dia 19 de desembre de 2017, registre de sortida municipal número 12398, es va 
requerir la documentació establerta a la clàusula 20 del PCAP a l’empresa Construccions 
Jordi Riera, S.L., empresa classificada en primer lloc, indicant-li que havia de presentar 
aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils per tal de procedir a l’adjudicació. 
 
6. En data 29 de desembre de 2017, registres d’entrada municipal números 15080 i  
15081, l’empresa presenta la documentació requerida dins el termini establert i acredita 
haver constituït la garantia definitiva per import de 5.409,07€ mitjançant un aval 
formalitzat amb el Banc de Sabadell.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 151.4 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’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, 
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant. 
 
2. El contracte es formalitzarà en un termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’adjudicació, en virtut del que disposa l’article 8.i) del Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i en la forma prevista 
en l'article 151.4 del TRLCSP.  
 
Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista 
podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les 
corresponents despeses. 
 
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
4. D’acord amb l’article 333 del TRLCSP, un cop formalitzat el contracte es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.  
 



 

  
 

 

5. I de conformitat amb el que disposen la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell 
de 26 de febrer, contractació; els articles 6, 53, 110, 121-126, 138 i següents, 157 i 
següents, Disposició Addicional segona 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; el 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
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, el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic i el Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic i s’habilita el titular del Ministeri d’Economia i 
Hisenda per modificar els seus annexos. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer. Adjudicar el contracte per executar l’obra titulada  Construcció d’una nau per a la 
brigada municipal de Celrà a favor de l’empresa Construccions Jordi Riera, S.L., amb 
domicili al c/Newton, 23 Pol. Ind.A.I./45 de 08784 Piera (Barcelona) i amb CIF (…) per un 
import de 108.181,44€, IVA exclòs (130.899,54€, IVA inclòs). 
 
Al marge de la normativa de referència, el contracte es regirà pel Plec de clàusules 
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars, pel projecte 
d’obra ordinària i per la plica presentada per l’empresa adjudicatària, els documents de la 
qual formaran part de la documentació contractual. 
 
Segon. Disposar la despesa del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
80.9330.62200 ‘Nau brigades’ del pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'empresa Construccions Jordi Riera, S.L., adjudicatària 
del contracte, i citar-la perquè el dia i l’hora que se l’indiqui concorri a formalitzar el 
contracte administratiu. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de la corporació. 
 
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes, d’acord amb l’article 333 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Setè. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics. 

 
 
4· Acceptació de la renúncia de l’execució de l’activitat cultural de Dibuix i 
pintura pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 3 d’octubre de 2017, es va 
adjudicar el contracte del servei de l’activitat cultural de dibuix i pintura a favor de (…), 
amb una durada de dos anys.  
 



 

  
 

 

2. En data 9 de gener de 2018, registre d’entrada municipal número 99, el Sr. (…) sol·licita 
l’extinció del contracte amb efectes des de la mateixa data. 
 
3. En data 12 de gener de 2018 la tècnica de cultura emet informe acceptant la renúncia i 
indicant que la darrera classe impartida va ésser el 26 d’octubre de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La clàusula 57 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte 
disposa que les causes i efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els 
articles 223 a 225 del TRLCSP. 
 
I de conformitat amb l’article 223.c) 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, és 
causa de resolució del contracte el mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Acceptar la renúncia del Sr. (…) a l’execució del contracte del servei de l’activitat 
cultural de dibuix i pintura, i extingir el contracte amb efectes a partir del dia 9 de gener de 
2018.  
 
Segon. Retornar la garantia definitiva, per import de 1.130,50€, dipositada pel Sr. (…) 
mitjançant un aval, amb el número 47867/17 de la Caixa d’arquitectes (Arquia banca). 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. (…), i donar-ne compte a la Tresoreria i Comptabilitat 
de la Corporació. 

 
 
5· Adjudicació del contracte menor de serveis per a l’execució de l’activitat 
cultural de dibuix i pintura des del mes de gener al mes de juny de 2018. 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 16 de gener de 2018, s’ha 
acceptat la renúncia del Sr. (…) al contracte del servei de l’activitat cultural de dibuix i 
pintura, amb una durada de dos anys.  
 
2. L’àrea de cultura ha emès informe proposant la contractació del Sr. (…) per a que 
desenvolupi el contracte de serveis de dibuix i pintura durant els mesos de gener a juny de 
2018, de conformitat amb la proposta presentada per l’interessat. 
 
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 26 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. 
 



 

  
 

 

3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent  

A C O R D 
 
Primer. Adjudicar a favor del Sr. (…), amb NIF (…) i domiciliat al carrer (…), el contracte 
menor de serveis per a la realització de les classes de dibuix i pintura, durant els mesos de 
gener a juny de 2018, de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatari, per 
l’import de 6.664,40€ IVA exclòs (8.063,92€ IVA inclòs). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 
30.3341.22799 “Escola d’art” 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 
prestats. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i comunicar-li que aquest acord perfecciona el 
contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació. 

 
 
6. Correcció d’errada en l’acord de concessió de subvencions a famílies que es 
troben en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills que realitzen 
activitats extraescolars durant el curs 2016-2017. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2017, es van 
concedir uns ajuts a les persones sol·licitants amb dret a beca relatives a la convocatòria 
d’ajuts a famílies que es troben en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que 
realitzen activitats extraescolars durant el curs 2016/2017 i/o casal d’estiu 2017. 
 
2. S'ha detectat un error en la part dispositiva de l’acord, que ve traslladat d’un error en la 
proposta emesa per la Comissió Tècnica de Valoració emesa en data 11 de desembre de 
2017. 
 
3. En data 12 de gener de 2018, la comissió Tècnica de Valoració ha emès un informe 
d’esmena en el sentit que allà on diu: 
 
DNI Sol·licitant Nom sol·licitant                Nom Infant                     Activitat   Import 
(…) (…) (…) Rítmica 30 € 

(…) (…) (…) Rítmica 55 € 

 
Ha de dir: 
 
DNI Sol·licitant Nom sol·licitant                Nom Infant                        Activitat   Import 
(…) (…) (…) Rítmica 55 € 

(…) (…) (…) Rítmica 30 € 



 

  
 

 

 
Havent-se detectat aquest error, cal procedir a la seva rectificació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials de fet o 
aritmètics existents en els actes.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Rectificar d'ofici l’error detectat en la part dispositiva de l’Acord de Junta de Govern 
Local de data 19 de desembre de 2017 en el sentit que allà on diu 
 
NIF/NIE 
sol·licitant 

Sol·licitant 
(cognoms i nom) 

Infant 
(cognoms i nom) 

Entitat o 
Activitat 

IMPORT 
BECA 

(…) (…) (…) Rítmica 30 

(…) (…) (…) Rítmica 55 

 
Ha de dir 
 
NIF/NIE 
sol·licitant 

Sol·licitant 
(cognoms i nom) 

Infant 
(cognoms i nom) 

Entitat o 
Activitat 

IMPORT 
BECA 

(…) (…) (…) Rítmica 55 

(…) (…) (…) Rítmica 30 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Club Rítmica Celrà, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. 

 
 
7. Autorització d’ús de l’immoble del local espai moll de l’estació a favor dels 
joves.  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
L’Associació Juvenil Coordinadora de Joves de Celrà va presentar a l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament de Celrà el nou projecte del Casal Popular de Joves “el Moll”, amb les 
modificacions sol·licitades des de la regidoria de joventut. 
 
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.   
 
L’Ajuntament de Celrà dóna suport a les entitats juvenils del municipi per a millorar el teixit 
juvenil i social del poble, per la qual cosa és d’interès de l’Ajuntament de Celrà autoritzar 



 

  
 

 

l’ús de l’immoble municipal del local del Moll de l’Estació a favor de l’Associació Juvenil 
coordinadora de Joves de Celrà, l’autorització. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb 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 40 de la Llei 
39/2015, de 26 de novembre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; 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 l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer. Autoritzar al president de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de 
Celrà, 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, amb 
una durada màxima, incloses les pròrrogues, de quatre anys, i sotmesa a les condicions i 
determinacions que s’indiquen en l’apartat tercer. 
 
Segon. Les condicions de la utilització de l’espai municipal són les següents: 
 

a) Activitat a realitzar: Dinamitzar el jovent celranenc i organitzar activitats pel 
jovent del municipi. 

b) Dia i Horari: divendres i dissabtes de 17:00 a 2:00 hores i els diumenge de 16:00 
a 21:00 hores. Per a altres activitats que organitzi l’entitat, aquesta ho haurà de 
sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Celrà, amb el que establirà els dies i horaris 
sol·licitats, i condicions del seu ús. 

c) Lloc: Moll de l’Estació. 
 

d) Obligacions de l’entitat: 
1. Les activitats que es desenvolupin han de tenir una finalitat cultural, cívica, 

educativa i/o social. 
 

2. 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.   
 

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

 
4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. L’autorització d’ús de l’espai de manera continuada 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.  



 

  
 

 

 
7. En el cas que es vulgui fer algun acte fora de l’horari establert en el punt anterior, 

l’entitat haurà de sol·licitar-ho formalment especificant el tipus i característiques de 
la mateixa, així com presentant la documentació necessària que exigeix la 
normativa sectorial, i caldrà l’obtenció de l’autorització prèvia de l’Ajuntament.  
 

8. 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. 
 

9. S’entregarà una còpia de les claus al President de l’entitat, qui haurà de fer un bon 
ús d’aquesta. 
 

10. En cap cas l’entitat pot fer còpies de les claus ni cedir-les a tercers. 
 

11. 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. 
 

12. La neteja de l’espai anirà a càrrec de l’entitat. 
 

13. Respectar l’aforament de l’espai de 100 persones, el control del qual serà 
responsabilitat del sol·licitant. 
 

14. 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 el logotip 
corresponent. 
 

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

16. No entrar a les instal·lacions amb animals. 
 

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

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

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. D’acord amb la llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, 
de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 



 

  
 

 

generar dependència, 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’aquest acord.  
 

24. D’acord amb la llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, 
de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència 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. 
 

25. Complir amb la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria de 
substàncies que poden generar dependència. 
 

26. D’acord amb la llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica 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, s’estableix que els espais tancats d’ús públics són espais sense fum, de 
manera que queda totalment prohibit fumar a l’espai.  
 

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

28. La utilització de plafons informatius queda supeditada a l’aprovació i la ubicació 
posterior per part del responsable de l’equipament. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. 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. 
 

32. 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 acord de l’entitat.  
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. L’Ajuntament de Celrà cedeix, a l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves 
de Celrà un total de 20 taules i 40 cadires pel desenvolupament correcte de les 
activitats a l’espai autoritzat 
 

36. El material que s’hagi de menester per a les activitats que posa a disposició 
l’Ajuntament de Celrà a favor de l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves 



 

  
 

 

de Celrà s’haurà d’utilitzar fent-ne un bon ús i retornar-lo en el mateix estat en el 
que es va posar a disposició. 
 

37. 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. 

38. Complir amb l’Annex II, relatiu a objectius de qualitat aplicables a l’espai interior, i 
amb l’Annex III, relatiu a immissió sonora aplicable a l’àmbit exterior produïda per 
les activitats, de l’ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions.  

39. Cal separar els residus i dipositar-los en els contenidors corresponents, que estan 
ubicats en els locals municipals.  
 

Quart. Comunicar el present acord l’entitat Associació Juvenil Coordinadora de Joves de 
Celrà. 

 
 
8. Retribucions complementàries. 
 

1.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 
18,75 hores extraordinàries per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives durant 
el mes de desembre de 2017, per la qual cosa el regidor de règim interior ha emès 
proposta per al pagament a favor d’ell de la quantitat de 443,81 euros en concepte de 
gratificacions, la qual consta en l'expedient.  
 
2.- El Sr. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 66,35 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
3.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 66,35 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
4.- Les Sres. (…) i (…) van efectuar el repartiment del calendari 2018 del servei Porta 
a Porta per tots els domicilis de Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar 
aquest servei de repartiment, fora de la seva jornada de treball, realitzant la meitat 
del municipi cadascuna, segons queda acreditat en la proposta de la regidora de 
participació ciutadana de l'Ajuntament de Celrà proposant el pagament de 125,00€ a 
cada treballadora en concepte de complement de productivitat per cada repartiment 
realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
5.- El Sr. (…), 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 l’últim 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. 
Les trobades del club de lectura previstes per a l’any 2018 són les següents: 26 de gener, 
23 de febrer, 23 de març, 27 d’abril, 25 de maig i 29 de juny, i quatre restants de 
setembre a desembre, encara per definir.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
443,81 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de gener de 2018.  



 

  
 

 

 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 90.1300.15100 gratificacions 
personal vigilància del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
66,35 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
66,35 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d'hores extraordinàries, quantitat que s'ha 
d'abonar en la nòmina del mes de gener de 2018.  
 
Imputar la despesa en l'aplicació pressupostària número 11.9200.15100 gratificacions 
personal serveis generals" del pressupost 2018 de la Corporació.  
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
125,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 40.3400.15100 “Gratificacions 
personal esports” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
favor de la Sra. (…), de 125,00 euros, en concepte de complement de productivitat, 
quantitat que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de gener de 2018. 
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11.9200.15100 “Gratificacions 
personal Serveis Generals” del pressupost 2017 de la Corporació. 
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa de 1.500 €, a raó de 150 €/sessió (des del mes de 
gener de 2017 a  desembre de 2018, ambdós inclosos) a favor del Sr. (…) 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.  
 
Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 30.3321.13001 'productivitat 
personal biblioteca' del pressupost 2018 de la Corporació. 
 
Setè. Donar compte d’aquest acord 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 
19.50 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 


	ACORD

