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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 4/2013
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: 25 de febrer de 2013
Horari: de 16.00 hores a 16.20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

A Celrà, quan són les 16.00 hores del dia 25 de febrer 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  de  l’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

Absents

Sra. Susana Pascual Pozo
Sra. Meritxell Martín Rovira
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

que excusen 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:
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1. Acolliment  a  la  convocatòria  del  Pla  Únic  d’  Obres  i  Serveis  de  Catalunya 
2013-2016.

“Per Decret 155/2012, de 20 de novembre, s’aproven les bases reguladores i d’execució  
del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre convocatòria  
única per a aquest període, adreçada als municipis i altres ens locals de Catalunya. I per  
Decret 162/2012, de 18 de desembre, es modifica el termini de presentació de sol·licituds  
d’aquesta convocatòria, finalitzant el dia 27 de febrer de 2013.

La finalitat del PUOSC d’aquest període és assolir que els ens locals de Catalunya puguin  
realitzar obres i serveis de competència municipal, preferentment, les que l’article 67 del  
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril,  considera de caràcter mínim, així com ajudar perquè puguin fer  
front a despeses de reparació, manteniment i conservació d’actuacions.

L’Ajuntament de Celrà té previstes actuacions a realitzar durant les anualitats següents i  
que són objecte d’inclusió en els programes que preveu el PUOSC per al període 2013  
2016.

Per tot això, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat l’adopció del següent

A C O R D

Primer.-  Acollir-se  a  la  convocatòria  del  Pla  Únic  d’Obres i  Serveis  de Catalunya pel  
període 2013-2016 amb la finalitat de realitzar les actuacions que tot seguit s’indiquen,  
per  incloure-les  en  la  programació  i  en  les  anualitats  i  prioritats  que  tot  seguit  
s’especifiquen:

a) Línia de subvencions per a inversions:

1. Primera prioritat: millora de l’estalvi energètic del centre cultural la Fàbrica (BCIL),  
amb un pressupost d’execució de contracta de 206.148,90€, IVA inclòs, sol·licitant-se una  
subvenció del 48,50%, equivalent a 99.982,22€.
Actuació a executar durant l’anualitat 2013.

2.  Segona prioritat:  ampliació  del  cementiri  municipal  de Celrà,  amb un pressupost  
d’execució  de  contracta  de  98.759,12€,  IVA  inclòs,  sol·licitant-se  una  subvenció  del  
80,00%, equivalent a 79.007,30€.
Actuació a executar durant l’anualitat 2013.

3. Tercera prioritat: substitució de llumeneres en tecnologia led a la població de Celrà,  
amb un pressupost d’execució de contracta de 455.278,55€, IVA inclòs sol·licitant-se una  
subvenció del 70,00%, equivalent a 318.694,99€.
Actuació a executar durant l’anualitat 2014.

4. Quarta prioritat: renovació de vàlvules de seccionament de xarxa del servei municipal  
d’aigua potable de Celrà, amb un pressupost d’execució de contracta de 117.869,73€,  
sol·licitant-se el 50,00%, equivalent a 58.934,87€.
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Actuació a executar en les tres fases següents:

1. Fase 1: exercici 2014. Cost: 44.872,85€, IVA inclòs, sol·licitant-se una subvenció de  
22.436,43 Euros. 
2. Fase 2: exercici 2015. Cost: 41.593,15€, IVA inclòs, sol·licitant-se una subvenció de  
20.796,58 Euros.  
3. Fase 3: exercici 2016. Cost: 31.403,73€, IVA inclòs, sol·licitant-se una subvenció de  
15.701,87 Euros.  

5.  Cinquena prioritat: arranjament dels carrers Ter, Nòria i Llevant de Celrà, amb un  
pressupost  d’execució  de  contracta  de  253.424,96€,  sol·licitant-se  una  subvenció  del  
50,00%, equivalent a 126.712,48€.
Actuació a executar durant l’anualitat 2016.

b) Línia de subvencions per a manteniment i conservació: per a les despeses de  
reparacions, manteniment i conservació descrites en la memòria descriptiva que s’adjunta  
al present acord.

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

Tercer.-  Trametre per EACAT la sol·licitud de les subvencions així com la documentació  
annexa descrita en les bases reguladores de la mateixa.”

2. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària titulat “ampliació del cementiri 
municipal de Celrà”.

“ANTECEDENTS DE FET
1. És d’interès de l’Ajuntament de Celrà ampliar la capacitat del cementiri municipal de  
Celrà,  que actualment  disposa de 1.320 nínxols  i  20 columbaris,  dels  quals  hi  ha 23  
nínxols i 9 columbaris buits, per la qual cosa es preveu que en els propers anys no pugui  
tenir la suficient capacitat si no es porta a terme una ampliació.
2. L’arquitecte  municipal  ha redactat  el projecte d’obra ordinària  titulat  “Ampliació del  
cementiri municipal de Celrà”, amb un pressupost d’execució de contracta de 98.759,12€  
IVA inclòs. Les obres definides en el projecte consisteixen en la construcció de 136 nínxols  
i 20 columbaris.

3.  Ha  emès  informe  la  Secretària  de  la  Corporació  sobre  la  normativa  aplicable  i  el  
procediment a seguir, en data 18 de febrer de 2013.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  el  procediment  
d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva aprovació inicial, la submissió a  
informació pública per un període mínim de trenta dies i aprovació definitiva.
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Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat  
l’adopció del següent

ACORD
Primer.  Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal titulat “Ampliació del  
cementiri  municipal  de Celrà”,  redactat per  l’arquitecte  municipal,  amb un pressupost  
d’execució de contracta de 98.759,12€ IVA inclòs.

Segon. Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  mitjançant  la  publicació  d’un  
anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació per tal que en el termini de  
30 dies pugui ser consultat el projecte en aquesta Corporació i es puguin formular les  
al·legacions pertinents.

Tercer. Ratificar el present acord a la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Celrà.”

3. Aprovació  de  la  memòria  valorada  per  a  l’arranjament  de  paviment  dels 
carrers Ter, Nòria i Llevant de Celrà.

“És d’interès de l’Ajuntament de Celrà realitzar l’arranjament del paviment dels carrers  
Ter, Nòria i Llevant de Celrà, ja què es troba en molt mal estat, amb un gran nombre de  
forats i desnivells, fet que suposa un perill per l’alt nivell de trànsit que circula per aquests  
carrers, els quals recullen la major part del trànsit del polígon industrial de Celrà i són el  
pas alternatiu a la C-66 per a camions i turismes, obra que es proposa incloure en la línia  
d’inversions del PUOSC per a l’anualitat 2016.

L’arquitecte municipal ha redactat la memòria valorada per a l’arranjament del paviment  
dels carrers Ter, Nòria i Llevant de Celrà, amb un pressupost d’execució de contracta de  
253.424,96€ IVA inclòs.

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

ACORD

Únic.-  Aprovar la memòria valorada per a  l’arranjament del paviment dels carrers Ter,  
Nòria  i  Llevant  de  Celrà,  redactada per  l’arquitecte  municipal,  amb  un  pressupost  
d’execució de contracta de 253.424,96€,  IVA inclòs.”

4. Aprovació  de la memòria valorada per  a la  renovació de seccionament  de 
xarxa del servei municipal d’aigua potable de Celrà.

“És d’interès de l’Ajuntament de Celrà renovar 47 vàlvules de seccionament de xarxa del 
Servei  Municipal  d’Aigua  Potable  de Celrà,  ja  què es  troben obsoletes.  La vàlvula  de 
seccionament  de xarxa és un element que proporciona el  tall  de subministrament  als  
diferents  trams  de  xarxa.  El  seu  correcte  funcionament  permet  que  en  cas  d’una  
intervenció puntual es deixi  sense subministrament al  sector realment afectat.  En una  
xarxa que no funcionin adequadament les vàlvules de seccionament o que no hi hagi les  
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adequades, ocasiona greus efectes als usuaris i repercuteix negativament en la qualitat  
del servei. La renovació d’aquestes vàlvules es realitzarà en tres fases.

L’enginyer municipal ha redactat la memòria valorada per a la renovació de vàlvules de 
seccionament de xarxa del Servei d’Aigua potable de Celrà, amb un pressupost d’execució  
de contracta de 117.869,73 € IVA inclòs.

Es proposa incloure aquesta obra en la línia d’inversions del PUOSC per a l’anualitat 2014  
(1a fase), 2015 (2a fase) i 2016 (3a fase).

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

ACORD

Únic.-  Aprovar la memòria  valorada per a la renovació de vàlvules de seccionament de  
xarxa del Servei d’Aigua potable de Celrà, redactada per l’enginyer municipal, amb un 
pressupost d’execució de contracta de 117.869,73 € IVA inclòs, a executar en tres fases:

 1a fase, anualitat 2014: renovació de 19 vàlvules de seccionament.
Pressupost: 44.872,85 Euros, IVA inclòs. 

 2a fase, anualitat 2015: renovació de 17 vàlvules de seccionament.
    Pressupost: 41.593,15 Euros,  IVA inclòs.

 3a fase: anualitat 2016: renovació d’11 vàlvules de seccionament.
Pressupost: 31.403,73 Euros,  IVA inclòs.

5. Aprovació  de  la  memòria  valorada  per  a  la  substitució  de  llumeneres  en 
tecnologia LED a la població de Celrà.

“És d’interès de l’Ajuntament de Celrà actualitzar la il·luminació dels carrers del municipi  
de Celrà substituint les actuals llumeneres per altres que incorporin la tecnologia LED, de  
major eficiència energètica, i adequar els quadres de control i la telegestió punt a punt.  
Obra que es proposa incloure en la línia d’inversions del PUOSC per a l’anualitat 2014.

L’enginyer municipal ha redactat la memòria valorada per a la substitució de llumeneres 
en tecnologia led a la població de Celrà, amb un pressupost d’execució de contracta de 
455.278,55€ IVA inclòs.

Per tot això, la Junta de Govern municipal adopta per unanimitat el següent

ACORD

Únic. Aprovar la memòria valorada per a la substitució de llumeneres en tecnologia led a 
la població de Celrà, redactada per l’enginyer municipal, amb un pressupost d’execució de  
contracta de 455.278,55€, IVA inclòs.
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CLOENDA.-  No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
16.20 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe.


	Sra. Rosa Maria Melero Agea

