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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 15 de gener de 2013
Horari: de 19.00 hores a 20.15 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 15 de gener de 2013, es reuneixen a la sala de
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es
relacionen, en sessió ordinària i segona convocatòria, sota la Presidència del Senyor
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General.
ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Daniel Cornellà Detrell
Regidors membres
Sr. Gerard Fernandez Tatjé
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sr. Magno Remo Maneu Marcos
Regidores convidades (article 113.3 ROF)
Sra. Susana Pascual Pozo

Secretària
Sra. Rosa Maria Melero Agea
ABSENTS

Sra. Meritxell Martín Rovira, que excusa la seva assistència
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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 18 DE DESEMBRE
DE 2012.
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2012, l’
esborrany de la qual s’ha tramès a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.
LLICÈNCIA OBRA MAJOR
2. Expedient obres 106/2012 : reforma de planta sotacoberta per destinar-lo a
habitatge a ................. de Celrà.
“En data 8 d'octubre de 2012 amb registre municipal d'entrada núm. 2195, J.S.R. amb
DNI/NIF núm. ........... presenta sol·licitud per: reforma de planta sotacoberta per
destinar-lo a habitatge a ............. de Celrà -expedient número 106/2012En data 22 d'octubre de 2012 amb registre municipal de sortida núm. 1687 es sol·licita
documentació complementaria.
En data 13 de desembre de 2012 amb registre municipal d'entrada núm. 2849,
J.S.R. amb DNI/NIF núm. .............. presenta part de la documentació complementària
requerida.
En data 20 de desembre de 2012 amb registre municipal de sortida núm. 2135 es torna a
requerir la documentació complementària que queda pendent.
En data 11 de gener de 2013 amb registre municipal d'entrada núm. 89, J.S.R. amb
DNI/NIF núm. .............. presenta la resta de documentació complementària.
Atès que han emès els informes pertinents tant l'arquitecte municipal com la Secretària.
Vist l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme; 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s' aprova el
Reglament d' obres, activitats i serveis dels ens locals; 58 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú; les ordenances fiscals número 5, reguladora de l' Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius i Decret 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es
delega a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament de llicències d’obres
majors.
En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar a J.S.R. amb DNI/NIF núm.......... llicència municipal per: reforma de
planta sotacoberta per destinar-lo a habitatge a .............. de Celrà (referència cadastral
núm. ................), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
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Segon.- Fixar en un any el termini d' iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres
anys
el
termini
del
seu
acabament.
El transcurs d' ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les
acabat,
produirà
la
caducitat
de
la
llicència.
El titular de la present llicència urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d' acabament de les obres i s' obtindrà per la
meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d' una manera justificada abans d'
exhaurir-se els terminis establerts.
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i
presentació de la documentació complementària següent:
Documentació a presentar abans de l’inici de les obres:
Projecte executiu. 2 còpies
Sol·licitud de llicència per ocupació de la via pública, si és el cas.
Condicions:
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.
No es pot intervenir en cap servei de instal·lacions municipals ni en cap espai públic,
sense prèvia autorització.
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent
de plujanes.
Es col.locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial. (detallar als plànols)
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i
totalment acabats.
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal.lació de plaques,
números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins
públics.
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa
caldrà ser sol.licitada a part.
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i
total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes
condicions que inicialment foren precises.
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent llicència.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana
de Celrà.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra, sol·licitud de 1era
ocupació i alta cadastral amb constitució de divisió horitzontal.
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per
obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació
de qualsevol altre servei municipal.
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus.
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5)
Base Liquidable declarada:
47.294,80 €
Tipus de gravamen: 3,25 %
Import:

1.537,08 €
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Placa Informativa
Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)
TOTAL:

12,00 €
155,00 €

1.704,08 Euros

Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si
acabades les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa
per aquest Ajuntament.
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència.”

SUBVENCIONS
3. Ratificacions dels Decrets d’Alcaldia 626/2012 i 627/2012 de 21 de desembre,
relatius a l’atorgament de subvencions a favor de la Comissió de Reis de Celrà i
de l’Associació Pessebre vivent de Celrà, respectivament.
“1.- Per Decret d’Alcaldia número 626/2012, de data 21 de desembre de 2012, es resol el
que es transcriu íntegrament a continuació:
En data 22 de novembre de 2012, registre d’entrada municipal E/000625-2012, la
Comissió de Reis de Celrà sol·licita una subvenció per la realització de la Cavalcada de
Reis 2013.
Vist l’informe favorable de data 18 de desembre de 2012, emès per la Tècnica de Cultura
per l’atorgament de la subvenció citada per import de 1.100 euros;

Ha emès informe la Secretària, en data 18 de desembre de 2012;
Vist que hi ha consignació suficient per fer front a la despesa, en concret en la aplicació
pressupostària número 2012.30.3380.48003 “Associació Juvenil Comissió de Reis.
Cavalcada de Reis;
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, especialment, l’article 125.2a) del
ROAS; Llei 38/03 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, per la qual s’aprova el reglament de la 38/03, de 17 de novembre;
Per tot l’exposat;
HE RESOLT
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Primer.- Atorgar una subvenció a Comissió de Reis de Celrà, amb CIF G-17585670 i amb
domicili a efectes de notificacions a Ctra. Juià 48, la quantitat de 1.100 euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària número 2012.30.3380.48003 “Associació Juvenil Comissió de
Reis. Cavalcada de Reis”;
L’ingrés s’ha de realitzar en el número de compte següent:.................
Segon.- La subvenció s’atorga per la realització de la Cavalcada de Reis de Celrà 2012;
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. Aquesta subvenció està condicionada 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 una memòria de les activitats
dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així com les factures justificatives
de la despesa realitzada.
2. 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
l‘emblema de l’Ajuntament de Celrà.
3. 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.
Quart.- Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.
Cinquè.- Comunicar la present resolució als interessats, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.”
2.- Per Decret d’Alcaldia número 627/2012, de data 21 de desembre de 2012, es resol el
que es transcriu íntegrament a continuació:
En data 26 de novembre de 2012, registre d’entrada municipal E/000631-2012, la
l’Associació Pessebre Vivent de Celrà sol·licita una subvenció per la realització del
Pessebre Vivent de Celrà 2013.
Vist l’informe favorable de data 18 de desembre de 2012, emès per la Tècnica de Cultura
per l’atorgament de la subvenció citada per import de 1.100 euros;
Ha emès informe la Secretària, en data 18 de desembre de 2012;
Vist que hi ha consignació suficient per fer front a la despesa, en concret en la aplicació
pressupostària número 30.3380.48004 “Associació Pessebre Vivent ;
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, especialment, l’article 125.2a) del
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ROAS; Llei 38/03 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, per la qual s’aprova el reglament de la 38/03, de 17 de novembre;
Per tot l’exposat;
HE RESOLT
Primer.- Atorgar una subvenció a Comissió Pessebre Vivent de Celrà, amb CIF G17516865 i amb domicili a efectes de notificacions a Ctra. Juià 48, la quantitat de 1.100
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 30.3380.48004 “Associació Pessebre
Vivent”
L’ingrés s’ha de realitzar en el número de compte següent: ....................
Segon.- La subvenció s’atorga per la realització del Pessebre Vivent de Celrà 2012;
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
4. Aquesta subvenció està condicionada 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 una memòria de les activitats
dutes a terme durant l’any objecte de subvenció, així com les factures justificatives
de la despesa realitzada.
5. 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
l’emblema de l’Ajuntament de Celrà.
6. 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.
Quart.- Reservar, d’acord amb el que disposa l’article 119.1 del Reglament d’ Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.
Cinquè.- Comunicar la present resolució als interessats, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.
Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret
d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es delega a la Junta de Govern
la competència per aprovar l’atorgament de subvencions;
En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Ratificar els Decrets d’Alcaldia números 626/2012 i 627/2012, de data 21 de
desembre de 2012, relatius a les subvencions atorgades a favor de la Comissió de Reis de
Celrà per a la Cavalcada de Reis de 5 de gener de 2013 i a favor de la Comissió Pessebre
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Vivent de Celrà per al pessebre vivent celebrat el dia 26 de desembre de 2012, transcrits
en la part expositiva del present acord.”
4. Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 637/12, de 28 de desembre de 2012,
relatiu a l’atorgament d’una subvenció a l’Associació de Comerciants de Celrà.
“Per Decret d’Alcaldia número 637/2012, de data 28 de desembre de 2012, es resol el que
es transcriu íntegrament a continuació:
ANTECEDENTS DE FET
L’Associació de comerciants de Celrà és una entitat que organitza activitats diverses per a
la dinamització del comerç de Celrà.
En data 20 de desembre de 2012, registre d’entrada municipal número 2905, l’Associació
de Comerciants de Celrà presenta les factures justificatives de les despeses ocasionades
en la realització de diverses accions per a impulsar l’entitat i per al pla de dinamització de
2012. L’Associació de Comerciants de Celrà ha justificat una despesa superior a 2.000€
durant l’exercici 2012.
En data 27 de desembre de 2012 la regidora de Promoció econòmica i comunicació
proposa la concessió d’una subvenció per import de 2.000 euros a favor de l’Associació de
Comerciants de Celrà per les actuacions portades a terme durant l’any 2012 per
l’Associació, per a fomentar la dinamització del comerç local. Amb aquesta aportació es
cobreixen les despeses de:
 la campanya de Sant Jordi, en què els comerços associats van repartir punts de
llibre entre els seus clients
 la campanya de Nadal, consistent en la realització de deu paneres de Nadal que
s’han sortejat entre els clients de les botigues dels comerços associats
FONAMENTS DE DRET
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
Per tot això,
HE

RESOLT

Primer.- Atorgar una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.000
euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà, amb NIF G-17819236, domicili a
efectes de notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà i número de compte ............... per
dur a terme les accions indicades en la proposta de la regidora de Promoció Econòmica de
data 27 de desembre de 2012, que són:
 la campanya de Sant Jordi, en què els comerços associats van repartir punts de
llibre entre els seus clients
 la campanya de Nadal, consistent en la realització de deu paneres de Nadal que
s’han sortejat entre els clients de les botigues dels comerços associats: els
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premiats han d’acreditar tenir la butlleta el número de les quals coincideixin amb
les 3 últimes xifres del número premiat amb la grossa de Nadal
Segon.- La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 91.4310.48900
“Associació de Comerciants de Celrà” del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2012.
Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
7. 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 una
memòria de les activitats dutes a terme durant l’any objecte de subvenció,
degudament signada pel representant legal de l’Associació.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Certificar trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, entre
d’elles, davant l’Ajuntament de Celrà i de la Seguretat Social, s’haurà de fer constar
de forma expressa en el mateix certificat del Secretari/a de l’entitat.
12. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
13. 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.- 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 les
subvencions atorgades i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes
en el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu
atorgament.
Cinquè.- Comunicar la present resolució als interessats, així com a la Tresoreria i a la
Comptabilitat de la Corporació.
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Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret
d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es delega a la Junta de Govern
la competència per aprovar l’atorgament de subvencions;
En base a aquests antecedents la Junta de Govern de la corporació aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 637/2012, de data 28 de desembre de 2012,
transcrit en la part expositiva del present acord.”

HISENDA MUNICIPAL
5. Aprovació dels preus públics per a les accions formatives organitzades per
l’àrea de promoció econòmica per al primer semestre de 2013.
“ANTECEDENTS DE FET
1.- És voluntat de l’Ajuntament de Celrà oferir orientació i formació laboral per a persones
en edat activa laboral.
2.- La realització d’aquests cursos suposarà per l’ Ajuntament de Celrà un cost addicional i
és per la qual cosa que cal implantar un preu públic. Els cursos que es volen impartir són
els següents:
FORMACIÓ I ORIENTACIO PROFESSIONAL
Informàtica Bàsica II
Alfabetització digital per trobar feina
Disseny Industrial amb Solidworks
Curs de Francès comercial.
Anglès comercial II.
COMERCIANTS
Retoc d'imatges i Cartellisme per a comerços
Taller: "Els meus clients són el meu millor marqueting! Eines, tàctiques i
estratègies del Coaching aplicades al negoci"
EMPRENEDORS
Monogràfic de Facturaplus
Tècniques de venda adreçades a persones emprenedores i/o petites i
mitjanes empreses.
Taller de Blogs, eines gratuïtes a la xarxa
Monogràfic de Contaplus
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IGUALTAT
Taller de defensa personal Femenina.

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

Import

Informàtica Bàsica II

20

Alfabetització digital per trobar feina

10

Disseny Industrial amb Solidworks
Curs de Francès comercial.
Anglès comercial II.

25
25
25

COMERCIANTS

Import

Retoc d'imatges i Cartellisme per a comerços

20

Taller: "Els meus clients són el meu millor marqueting! Eines,
tàctiques i estratègies del Coaching aplicades al negoci"

25

EMPRENEDORS
Monogràfic de Facturaplus

Import
39
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Tècniques de venda adreçades a persones emprenedores i/o
petites i mitjanes empreses.

45

Taller de Blogs, eines gratuïtes a la xarxa

20

Monogràfic de Contaplus
IGUALTAT
Taller de defensa personal Femenina.

39
Import
10

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
CONVENIS
6. Adhesió al Pla Agrupat de Formació contínua, exercici 2013.
“L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i
Tarragona promouen des del 1997 un Pla agrupat de formació contínua pel personal
funcionari i laboral de l’administració local. Aquest Pla està emmarcat dins dels Acords per
a la Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP) i compta amb la
col·laboració de les organitzacions sindicals CCOO i UGT.
La finalitat d’aquest pla és la de promoure i fer arribar la formació a tot el personal
funcionari i laboral dels ens locals, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja
que la formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències
professionals de les persones que integren l’administració local i així millorar els serveis
públics.
Vist que l’Ajuntament de Celrà està interessat en oferir al seu personal les accions
formatives que es desenvoluparan al llarg de l’any 2013 integrades en aquest Pla Agrupat
de Formació Contínua;
Vist que per poder ser beneficiaris d’aquestes accions formatives subvencionades cal
formalitzar l’adhesió a l’esmentat pla agrupat i trametre la documentació corresponent a
la Diputació de Girona abans del mes de febrer d’enguany;
Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Girona per a
l’any 2013, destinat al personal de la pròpia corporació.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”
7. Aprovació de l’annex del conveni específic de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament de Celrà i la universitat de Girona, per a la realització de pràctiques
d’un estudiant.
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“L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar
la seva formació des d’una vessant pràctica.
En data 18 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Celrà i la Facultat de Lletres de la Universitat
de Girona van signar un conveni per a la realització de pràctiques curriculars per part
d’estudiants d’aquesta Facultat.
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar l’annex del conveni específic del conveni de
col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de Girona, per a la
realització de les pràctiques de l’estudiant que s’indica a continuació:
•

H.M.G., estudiant del Grau en Geografia de la UdG
Període de les pràctiques: 18/02/2012 a 15/05/2012.
Total d’hores de conveni: 240h.

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat
l’ adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’annex del conveni específic del conveni de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de Girona, per a la realització de pràctiques per part
de l’estudiant i en els termes indicats en la part expositiva del present acord.
Segon.- Facultar a l’ alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris
per fer efectiu el present acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.”
PERSONAL
8.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció
d’una plaça de peó de la Depuradora, per interinitat fins que la plaça quedi
coberta en propietat.
“És necessari procedir a la convocatòria pública de la plaça vacant de peó de
manteniment, per a la depuradora de Celrà, per a la contractació laboral temporal,
modalitat del contracte: interinitat, fins que la plaça quedi coberta en propietat.
Ha emès informe l’encarregada de l’EDAR, mitjançant el qual es posa de manifest la
necessitat de cobrir de manera urgent la plaça.
Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre el procés selectiu que es pretén dur
a terme per a la contractació laboral temporal de la plaça vacant de peó de manteniment.
De conformitat amb el que disposa la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2013, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, articles 7, 11, 55, 60, 61 i 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, i vistos els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals, article 286 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, article 46 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’
octubre, pel qual s’ aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos
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legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el conveni col·lectiu del personal
laboral de l’Ajuntament de Celrà;
Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció, mitjançant
el sistema de concurs-oposició, d’una plaça vacant de peó de manteniment, per a la
contractació laboral temporal, modalitat del contracte: interinitat, fins que la plaça quedi
coberta en propietat.
La cobertura definitiva d’aquesta plaça s’ajustarà a les restriccions establertes en la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 i en les
futures lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Segon.- Procedir a donar publicitat a les esmentades bases i a la convocatòria de l’
esmentada plaça, al BOP de Girona, a on es publicarà íntegrament aquestes bases, i un
extracte de l’ anunci de la convocatòria al DOGC i al Tauler d’anuncis de la Corporació.”

9.- Retribucions complementàries: club de lectura gener a juny 2013.
“El Sr. J.G.R., tècnic auxiliar de biblioteca de la corporació, organitza i dinamitza el Club
de Lectura de Celrà, tasca que realitza un cop finalitzada la seva jornada de treball.
Aquesta activitat es realitza els últims divendres de cada mes, excepte els mesos de juliol
i agost. L’activitat inclou les hores destinades a la lectura i preparació del llibre, i les dues
hores de la pròpia activitat, que se celebra l’últim divendres de cada mes de 21 a 23
hores.
Vist que les trobades del club de lectura previstes per al primer semestre de 2013 són les
següents: 25 de gener, 22 de febrer, 22 de març, 26 d’abril, 31 de maig i 28 de juny.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern de la Corporació aprova per
unanimitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa de 900 €, a raó de 150 €/sessió (mes de gener
de 2013 a juny 2013, ambdós inclosos) a favor del Sr. G. en concepte de complement de
productivitat per dur a terme la tasca de dinamitzador del club de lectura de Celrà. Es
reconeixerà l’obligació i s’ordenarà el pagament un cop s’informi de l’efectiva realització
de cada sessió.
Segon.- Imputar la despesa en l’aplicació pressupostària número 11 9200 15000
”productivitat personal serveis generals” del pressupost 2013 de la Corporació.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la
Corporació.”
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10. Altres assumptes de caràcter urgent.
En compliment del que estableix l’article 91.4 del R.O.F., l’alcalde president proposa que
s’inclogui per raó d’urgència, a la consideració de la Junta de Govern, dos assumptes no
compresos dins de l’ordre del dia i que corresponen al següent: aprovar l’acord de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’empresa Can Sixte Alzina per a la realització
d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el Projecte Projecte Empresa de l’institut i
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’escola universitària ERAM, l’Escola Municipal
de Dansa de Celrà i l’Associació Cultural Estampades.
S’aprova per unanimitat la urgència.
10.1. Expedient 113/2007: aprovació de l’acord de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i l’empresa Can Sixte Alzina per a la realització d’activitats
d’aplicació pràctica relacionades amb el Projecte 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 18
d’octubre de 2011, per als cursos acadèmics 2011/2012 i 2012/2013.
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:
ALUMNE

PERÍODE CONVENI

ENS COL·LABORADOR

H.E.B.

gener a juny 2013

CAN SIXTE ALZINA

Vist l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’empresa Can Sixte Alzina per a
la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el Projecte Projecte
Empresa de l’institut;
Sobre la base d’aquests antecedents la Junta de Govern local aprova per unanimitat
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’empresa Can
Sixte Alzina per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el
Projecte Projecte Empresa de l’institut, que s’adjunta com a annex al present acord.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Institut de Celrà.”
10.2. Expedient 9/2013: aprovació del conveni de col·laboració entre l’escola
universitària ERAM, l’Escola Municipal de Dansa de Celrà i l’Associació Cultural
Estampades.
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“És d’interès de l’escola universitària ERAM, l’Escola Municipal de Dansa de Celrà i
l’Associació Cultural Estampades establir un conveni de col·laboració per a realitzar el
projecte conjunt ‘Àuria. Més enllà dels murs’, que consisteix en un espectable multimèdia
de dansa aèria.
Vist el conveni indicat, que s’adjunta com a annex al present acord, en el què
s’estableixen les condicions i compromisos de les tres parts per a portar a terme el
projecte ‘Àuria. Més enllà dels murs’.
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat
l’ adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’escola universitària ERAM, l’Escola
Municipal de Dansa de Celrà i l’Associació Cultural Estampades per a la realització del
projecte ‘Àuria. Més enllà dels murs’.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Escola Universitària ERAM, a l’Associació Cultural
estampades i donar-ne compte a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà.”
11. Comunicacions i informacions.
No s’escau.
12.- Precs i preguntes.
No s’escau.
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les
20.15 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe.

