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La qual cosa es notifica a les persones interessades, i se’ls fa saber que en el termini de 15 dies podran al·legar davant el Regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Vialitat, el que considerin adient a la seva defensa i proposin les proves que considerin oportunes, com determina l’art. 79.1 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprovà el text articulat de la Llei de
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
L’escrit s’haurà d’adreçar a l’instructor de l’expedient, i hi heu d’indicar les dades següents: el número d’expedient o butlleta,
data de la denúncia i matrícula del vehicle. Si no presenteu al·legacions, aquesta notificació serà considerada proposta de resolució,
tal com assenyala l’art. 13.2 del reglament per a l’exercici de la potestat d’aplicar sancions, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de
4 d’agost, amb els efectes previstos en els articles 18 i 19.
Cassà de la Selva, 16 de juny 2004.— L’Instructor.

Núm. 6.683
AJUNTAMENT DE
CELRÀ
Edicte sobre modificació de la plantilla
de personal
El Ple de l’Ajuntament de Celrà, en la
sessió celebrada el dia 8 de juny de 2004,
va acordar efectuar les següents modificacions a la plantilla de personal:
1. Crear dues places d’ auxiliar administratives, a jornada completa, i una
plaça d’ auxiliar de biblioteca, a mitja
jornada, per a la plantilla de personal
laboral fix.
2. Modificar el grup de classificació
de les places d’ auxiliar educadores de
l’Escola Bressol “Trapelles” (Grup D) i
de la plaça de manteniment i gestió del
Centre Cultural (Grup C).
La qual cosa es comunica de conformitat amb el que estableix l’ article 28
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’ aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals de Catalunya.
Celrà, 10 de juny de 2004.— L’Alcalde. Signat: Francesc Camps i Sagué.

Núm. 6.684
AJUNTAMENT DE
CELRÀ
Edicte sobre contractació de personal
Es fa públic que l’Ajuntament de
Celrà, per motius de màxima urgència i a
l’ampara dels articles 94.3 del Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya i 291.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’Alcaldia, mitjançant Decret núm.
302/04, de data 11 de juny de 2004, ha
resolt contractar laboralment i de caràcter
no permanent i a temps complert, des del
dia 14 de juny de 2004 fins al dia 14 de

setembre de 2004, al senyor Francisco
Rovira Sasanedas amb DNI núm.
40262103 M, amb l’objecte que presti els
seus serveis com a peó de jardineria, amb
la categoria laboral E-10 (Grup i nivell
assimilat).
Celrà, 17 de juny de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Francesc Camps i
Sagué.

Núm. 6.686
AJUNTAMENT DE
CELRÀ
Edicte d’aprovació definitiva ordenança
Havent-se exposat a informació
pública l’acord plenari del dia 13 d’abril
de 2004 relatiu a l’aprovació inicial de
l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora
de la instal·lació d’aparells condicionadors d’aire i equips de ventil·lació (BOP
de Girona núm. 80, de 27 d’abril de 2004,
DOGC núm. 4124 de 3 de maig de 2004,
el Punt del dia 13 de maig de 2004 i al
tauler d’anuncis de la Corporació), es fa
avinent que no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació a l’esmentat acord, i de
conformitat amb el què disposa l’article
65.1 del Decret 179/1995 de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aquest
esdevé definitivament aprovat.
De conformitat amb l’article 66.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals es transcriu
íntegrament per a la seva entrada en
vigor, quan hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils previst a l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Contra l’esmentat acord, que posa fi a
la via administrativa, podrà interposar-se
recurs contenciós- administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la present publicació
al BOP.

ORDENANÇA REGULADORA DE
LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS
CONDICIONADORS D’AIRE I EQUIPS
DE VENTILACIÓ.
CAPITOL I. Introducció General
Art. 1r. Aparell d’aire condicionat o
equip de ventilació es aquell que té com a
finalitat augmentar o disminuir la temperatura en recintes tancats, per impulsió o
extracció d’aire a fi de millorar el nivell
de confort de les persones que hi viuen o
treballen.
CAPITOL II. Instal·lació
Art. 2n.- Els aparells compressors no
podran instal·lar-se adossats directament
a les parets mitgeres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions. En
tot cas haurà d’existir una distància
mínima a aquests elements de 10 cms, i
deixar-los aïllats per vibracions en qualsevol cas i per sorolls sempre que calgui.
Art. 3r.- Qualsevol mecanisme integrant d’un equip d’aire condicionat, susceptible de produir sorolls, haurà d’aïllarse acústicament de manera que el soroll
produït no ultrapassi els 3 dB. per sobre
el nivell de só ambiental mesurat en el
punt més afectat. Aquesta mesura es realitzarà en les condicions més desfavorables, i s’aplicarà des de les 22h. fins a les
8h. del matí.
De les 8h. del matí fins a les 22 h. el
só d’emissió serà de 35 dB.(A) com a
màxim, mesurat en el punt més afectat. Si
el nivell de fons supera aquest límit es
considerarà com a valor límit els 3 dB
(A) per sobre el nivell del só ambient.
Art. 4t.- Tot mecanisme integrant
d’un equip d’aire condicionat o ventilador, susceptible de produir vibracions
haurà de disposar d’elements antivibratoris adequats a fi d’evitar qualsevol tipus
de molèstia en aquest aspecte.
Art. 5è.- Es prohibeix terminantment
el vessament de les aigües de condensa-
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ció a la via pública. Aquestes hauran de
conduir-se a la claveguera o a un dipòsit
recollidor.
Art. 6è.- La sortida d’aire dels compressors i en el seu cas la procedent de
renovació dels locals, es podrà conduir a
la via pública, però en tot cas la sortida
haurà d’estar com a mínim a 2 metres
per sobre el nivell de la vorera. En tot
cas sempre haurà de quedar per sobre del
nivell de la porta d’accés i s’haurà d’instal·lar un difusor a fi de canalitzar l’aire.
El present article és aplicable a
extractors/ventiladors si bé per a la renovació única i exclusivament de l’aire
viciat de locals públics. No així per fums
o bafs.
Els equips d’aire condicionat no
podran ultrapassar la línia de façana i es
procurarà harmonitzar-los amb els
elments que la composen.
Art.7è.- Es podrà autoritzar la instal·lació amb les condicions següents:
a) En plantes baixes els equips han
de disposar d’una protecció visual.
b) No podran ultrapassar la línia de
façana i es procurarà harmonitzar-los
amb els elements que la composen (reixes, gelosies, rètols o altres elements).
c) En la resta de plantes es podrà fer
la instal·lació d’equips sempre que no
ultrapassin la línia de façana en més de
20 cm. i en el cas que hi hagi balcons, es
situaran dins dels mateixos i a la part de
baix amb la finalitat de minimitzar
l’impacte visual.
Art. 8è.- En edificis amb vivendes
els aparells de finestres, els compressors
de les unitats partides o les torres de
recuperació, no es podrà instal·lar dins
dels patis de llum i cels oberts.
a) Els conductes que passin per patis
de llum o patis d’illa s’haurà d’aïllar pel
que fa a acústica i vibracions. Si passen
a través de parets haurà d’anar provistos
d’elements amb suficient eficàcia per
evitar qualsevol tipus de vibracions.
b) En els patis d’illa es podrà autoritzar la instal·lació d’equips si les mesures
correctores son tècnicament suficients.
c) Els equips de refrigeració
instal·lats en terrats no podrà provocar
sorolls ni vibracions a les vivendes
col·lindants. Aquests equips, quan es
tracti de grans instal·lacions s’haurà
d’apantallar o tancar amb un recinte
insonoritzat. En la resta d’equips,
aquesta condició es determinarà en funció del nivell de soroll.
Art. 9è.- En les llicències d’obres de
nova planta o en les reformes sotmeses a
llicència d’obres majors s’haurà de con-
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templar en el projecte la instal·lació
d’equips d’aire condicionat com una instal·lació més.
CAPITOL III. Documentació
Art. 10è.- Tota instal·lació fixa (visible o no des de carrers, terrats, patis
d’illa o de llum), haurà de disposar
d’autorització municipal. En tot cas, es
considerarà autoritzada si en el termini
màxim d’un mes, des de la data de presentació de la sol·licitud no s’ha demanat
documentació complementària o denegat
expressament.
Art. 11è.- Documentació a aportar
per sol·licitar autorització d’instal·lació
d’equips d’aire condicionat:
- Instància segons model.
- Plànol de situació.
- Documentació gràfica necessària en
la que es reflexi la situació dels equips.
(Croquis o plànols en planta secció i
façana, fotos etc. segons característiques
de la instal·lació).
- Característiques de l’equip.
- Memòria i solucions tècniques
d’aïllament en els casos que sigui necessari.
CAPITOL IV. Infraccions
Art. 12è.- Instal·lació sense llicència:
precintat de la maquinària fins disposar
del permís municipal. A tal efecte se li
concedirà un termini de 20 dies,
transcorreguts els quals, i sense haver
legalitzat la instal·lació, s’ordenarà la
seva retirada.
CAPITOL V. Sancions
Art. 13è.- Per les molèsties derivades
del funcionament d’aparells d’aire condicionat i comprovades pels Serveis Tècnics
Municipals es requerirà a la Propietat
l’arranjament amb termini d’execució.
1: Acabat el termini sense l’arranjament s’imposarà una sanció de 150,00
euros, prèvia audiència dels interessats i
es donarà un nou termini.
2: Acabat el 2n. termini sense el
satisfactori arranjament de la instal·lació
i prèvia audiència a l’interessat, es procedirà a la seva retirada.
El cost derivat de les comprovacions
realitzades pels Serveis Tècnics Municipals que incompleixen aquesta ordenança es repercutirà al propietari de
l’aparell.
Les anteriors disposicions no obsten
a l’aplicació de les disposicions sobre

disciplina urbanística en el cas que procedeixi.
DISPOSICIO TRANSITORIA
En el termini de dotze mesos a partir
de l’entrada en vigència de la present
ordenança tots els titulars d’aparells
d’aire condicionat susceptibles d’estar
inclosos dins de la present ordenança
hauran de regularitzar la seva situació
mitjançant sol·licitud de llicència Municipal per a instal·lació d’equips d’aire
condicionat, sempre que no comporti un
canvi de concepció de la instal·lació o de
l’equip.
Amb independència d’aquest termini
serà obligatori regularitzar la situació de
l’aparell d’aire condicionat en aquest
locals o establiments en els que es facin
obres de reforma de: façana o interiors,
modificacions de la instal·lació o canvi
d’equips, en aquests casos el termini
d’execució serà el de la llicència
d’obres.
També serà objecte d’un tractament
especial en quan a termini aquells aparells que s’hagin comprovat molèsties
per sorolls i vibracions.
En el supòsit d’incompliment
l’Alcaldia-Presidència disposarà el precinte de l’aparell. També podrà disposar
la instrucció d’expedient sancionador per
a imposició de les multes que procedeixen, les quals en els termes de l’article
99 de la Llei de Procediment Administratiu podran tenir el caràcter de coercitives.
DISPOSICIO FINAL
Després de la instal·lació de l’aparell
d’aire condicionat es presentarà a
l’Ajuntament
un
certificat
de
l’instal·lador acreditant que compleix
aquesta ordenança.
ANNEX: SISTEMES DE MESURA.
L’escala de mesura utilitzada es en
dB(A) (decibels escala de ponderació
A). L’aparell medidor haurà de complir
amb les mesures UNE vigents, en tot cas
serà un sonòmetre de precisió. A efectes
d’aquesta Ordenança, el nivell sonor
interior en el nivell en dB (A) procedent
d’una font emissora i mesurada en l’interior de l’edifici receptor, en les condicions d’obertura o tancament en les
quals el nivell de soroll sigui màxim.
El micròfon de l’equip de mesura es
col·locarà a una distància no inferior a
1,5 m. de les parets i a una alçada entre
1,20 i 1,5 m. no obstant en el cas de que
l’habitació no ho permeti es col·locarà
l’equip al mig del recinte i a una alçada
no inferior a 1,20 m.
Es practicaran sèries de 3 lectures a
intervals de 3 minuts en cada fase de
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funcionament de la font sonora i, en tot
cas, un mínim de 3, s’admetrà el valor
mig més alt en les lectures d’una
mateixa sèrie.
El soroll de fons es l’existent en
absència del soroll pertorbador, és preceptiu determinar aquest valor abans
d’iniciar les mesures.
Celrà, 18 de juny de 2004.—
L’Alcalde. Signat: Francesc Camps i
Sagué.

necessitat d’establir espais de debat i de
coordinació amb les diverses Institucions, Entitats i Associacions públiques
que treballen i defensen el col·lectiu de
Gent Gran de la població, crear un òrgan
consultiu, de participació, de promoció i
de supervisió que anomena “CONSELL
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
CELRÀ”, en el qual hi podran estar
representats membres d’aquelles Institucions i Organismes que tinguin relació
amb l’àmbit de la GENT GRAN.
TÍTOL I: PRESENTACIÓ

Núm. 6.687
AJUNTAMENT DE
CELRÀ
Anunci d’aprovació definitiva d’un
reglament
Havent-se exposat a informació
pública l’acord plenari del dia 9 de març
de 2004 relatiu a l’aprovació inicial del
Reglament de Funcionament del “Consell Municipal de la Gent Gran de Celrà”
(BOP de Girona núm. 78, de 23 d’abril
de 2004, DOGC núm. 4117 de 22 d’abril
de 2004, el Punt del dia 29 d’ abril de
2004 i al tauler d’anuncis de la Corporació), es fa avinent que no s’ha presentat
cap al·legació ni reclamació a l’esmentat
acord, i de conformitat amb el què disposa l’article 65.1 del Decret 179/1995
de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aquest esdevé definitivament aprovat.
De conformitat amb l’article 66.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals es transcriu íntegrament per a la seva entrada en
vigor, quan hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils previst a l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Contra l’esmentat acord, que posa fi
a la via administrativa, podrà interposarse recurs contenciós- administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de la present
publicació al BOP.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL “CONSELL MUNICIPAL
DE LA GENT GRAN DE CELRÀ “
L’Ajuntament de Celrà, conscient de
la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli
món de la gent gran, així com de la

Article 1.- Naturalesa
El “CONSELL MUNICIPAL DE LA
GENT GRAN DE CELRÀ”, vinculat a
l’Ajuntament de Celrà a través de l’Àrea
de Serveis Socials, és un òrgan consultiu, plural i autònom, mitjançant el qual
es promouran les accions participatives
de les diverses Associacions i Entitats
relacionades amb la Gent Gran i ubicades a la població de Celrà.
Article 2.- Objectius
A fi de promoure i fer efectiva, en
l’àmbit de la gent gran, la participació
de les persones en la vida cultural i
social de la població, l’Ajuntament de
Celrà constitueix el “CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
CELRÀ” per tal de:
•Promoure activitats encaminades a
assegurar la qualitat de vida de la gent
gran.
•Promoure la relació amb altres organitzacions similars en tots els seus
àmbits d’actuació implicats.
•Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar
la societat respecte a la situació de la
gent gran.
•Obtenir informació en temes
d’interès per a la gent gran i que s’organitzen a la nostra comarca.
Article 3.- Funcions
Són de caràcter participatiu, consultiu, promocional i de supervisió.
A.- De Participació:
1. - Debatre la situació i les necessitats de la Gent Gran a la població de
Celrà.
2. - Obrir nous canals de comunicació entre els diferents organismes i entitats representades en el Consell.
3. - Expressar-se sobre les qüestions
i els afers públics i de les persones en
general.
4. - Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d’activitats intergeneracionals.
5. - Estudiar, emetre informes i fer
propostes sobre temes que consideri
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d’interès per al col·lectiu de la Gent
Gran.
B.- De Consulta:
A petició de l’Ajuntament de Celrà o
de qualsevol entitat, pública o privada,
que treballi en l’àmbit de la Gent Gran,
emetre informe no vinculant sobre els
temes següents:
1. Criteris d’actuació dels serveis
relacionats amb la Gent Gran.
2. Programes, despeses i inversions,
destinats a la Gent Gran.
3. Funcionament d’activitats, serveis
i/o creació de nous serveis.
4. Col·laboració amb altres entitats
públiques i privades.
C.- De Promoció:
1. Promoure o proposar la creació,
millora i/o reforma de serveis i ajudes
destinats a la Gent Gran.
2. Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació cares a un major benestar
de la Gent Gran.
3. Impulsar accions que revaloritzin i
dignifiquin la imatge de la gent gran.
4. Coordinar activitats i actuacions
d’aquelles Institucions i Entitats que així
ho desitgin.
5. Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a
equipaments i activitats.
D.- De Supervisió:
1. Seguiment del desenvolupament
dels objectius fixats en els programes i
les actuacions sobre la gent gran a la
ciutat.
2. Recepció d’informes periòdics de
valoració de temàtiques relacionades
amb la Gent Gran.
3. Seguiment i control sobre acords
del propi Consell i subvencions aprovades.
4. Propostes per a una millor eficàcia
i transparència de serveis i subsanament
de possibles deficiències.
Article 4.- Composició del Consell
Municipal de la Gent Gran
1. - Integren el Consell Municipal de
la gent gran de Celrà:
a. En representació de la Corporació:
- L’Alcalde de Celrà, que en serà el
President o el regidor/regidora en qui
delegui.
- La regidora de Serveis Socials.
- El Regidor de Cultura.
b. Dos representants per cada Casal,
Associació i entitat formada per Gent
Gran, legalment constituïda, amb seu a
Celrà.
c. Dos representants per cada una de:
les organitzacions no governamental

