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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 6/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 19 de març 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 19 de març 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  primera 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
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

No assisteixen les  regidores  convidades,  Sres.  Susana Pascual  Pozo  i  Meritxell  Martín 
Rovira, 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:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de març de 2013.

Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de març de 2013, l’esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat.

LLICÈNCIA OBRA MAJOR

2.-  Expedient  10/2013: per enderroc i  construcció de nau industrial  al  carrer 
Creus, s/n de Celrà a favor de PROTEÏN SA.

“En  data  20  de  febrer  de  2013  amb registre  municipal  d'entrada  núm.  509,  Proteïn  
S.A. amb DNI/NIF núm. A17028366 presenta  sol·licitud per:  enderroc i  construcció de 
nau al carrer Creus, núm. s/n de Celrà -expedient número 10/2013- 
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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 
A C O R D S

Primer.- Atorgar a Proteïn S.A. amb DNI/NIF núm. A17028366 llicència municipal per: 
enderroc i construcció de nau al carrer Creus, núm. s/n de Celrà (referència cadastral  
núm. .............., salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

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:
Llicència fiscal del constructor a Celrà o província. 
Expedient de grua (si cal). 
Sol·licitud de llicència per ocupació de via pública, si és el cas.

   Condicions:
S'atorga  la  llicència  d'obres  sens  perjudici  dels  informes  o  autoritzacions  pertinents  
corresponents a les entitats i administracions públiques concurrents en aquest expedient.
Cal comunicar a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui autorització de la modificació  
no substancial de l’activitat ja autoritzada, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5  
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
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.
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  
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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.
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana  
de Celrà.
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal.lacions existents i definitives en  
els espais públics.
Es  deixarà  la  vorera  pavimentada  segons  es  concreti  amb l'Ajuntament.  El  panot  es  
col.locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final d'obra i alta cadastral.
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:
134.054,69 €

Tipus de gravamen:   3,25 %

Import:                
4.356,78 €

Placa Informativa         12,00 €

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11)       310,00 €

TOTAL:   4.678,78 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.” 

CONTRACTACIÓ

3.- Adjudicació del contracte menor de serveis a favor de GAR ARQUITECTURA 
SLP.

“ANTECEDENTS DE FET

És d’interès de la corporació contractar serveis d’arquitectura perquè presti serveis com a  
arquitecte a l’Ajuntament pel període d’un any, concretament des del dia 11 de març de  
2013 fins al dia 10 de març de 2014.

GAR ARQUITECTURA SLP ha presentat  la seva proposta econòmica,  per un import  de  
15.208,60 € IVA exclòs (18.402,40 € IVA inclòs).

Atès que hi ha consignació suficient per fer front a les obligacions que se’n derivin en  
l’aplicació pressupostària núm. 21 1510 22799 22013000677 “serveis tècnics municipals”  
del pressupost 2013 de la corporació.
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FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  de contractes del sector públic  l’objecte del  
contracte és de serveis. Al contracte li correspon la categoria 12 de l’Annex II del TRLCSP.

2.- El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 138.3 del Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de  
contractes de sector públic l’objecte.

3.- La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb 
el Decret d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

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 el contracte menor de serveis d’arquitectura perquè presti serveis com 
a arquitecte a l’Ajuntament a favor de GAR ARQUITECTURA SLP, amb domicili al Passeig  
General Mendoza 2 entl. B 17004 de Girona i CIF B17951062, per un import total de  
15.208,60€ IVA exclòs (18.402,40€ IVA inclòs), realitzant un total de 18 hores setmanals.  
Vigència: des del dia 11 de març de 2013 fins al dia 10 de març de 2014.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 21 
1510  22799  22013000677  “serveis  tècnics  municipals”  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 GAR ARQUITECTURA SLP i comunicar-li que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució.

Cinquè.-  Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.”

4.- Adjudicació del contracte menor de serveis a favor d’Instal·lacions Celrà.

“ANTECEDENTS DE FET

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adquirir una campana extractora per al servei de  
cafeteria del teatre Ateneu de Celrà 

Vist l’informe de l’enginyer municipal proposant l’adjudicació del subministrament d’una  
campana  extractora  a  favor  de  l’empresa  Instal·lacions  Celrà,  S.L.,  per  import  de  
2.764,64€  IVA  exclòs  (3.345,21€  IVA  inclòs)  per  ser  la  més  avantatjosa  per  a  la  
corporació;

Atès  que  hi  ha  previst  en  la  partida  pressupostària  11.9200.63200  “Millores  edificis  
municipals”, del pressupost vigent de la Corporació, consignació suficient per fer front a  
les obligacions que se’n derivin;
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FONAMENTS DE DRET

1.- De conformitat amb l’article 9 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 subministrament. 

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 l’objecte.

3.- La Junta de Govern és competent per a tractar aquest assumpte, de conformitat amb 
el Decret d’Alcaldia 318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

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

ACORD

Primer.-  Adjudicar  el  contracte  menor  per  a  l’adquisició  i  per  a  la  seva  posterior  
instal·lació de la campana extractora a l’Ateneu a favor de l’empresa Instal·lacions Celrà,  
S.L., amb NIF B17868795 i domicili a la Rambla Josep Pla, 16 de Celrà, per un import  
total de 2.764,64€ IVA exclòs (3.345,21€ IVA inclòs). 

Segon.- Autoritzar  i  disposar la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  
11.9200.63200 “Millores edificis municipals”, 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.- Donar  compte  del  present  acord  a  la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.”

SUBVENCIONS

5.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per al foment i la pràctica de 
l’esport.

“En data 22 de febrer de 2013 es va publicar al BOP de Girona número 38 les bases i la  
convocatòria de les subvencions destinades al foment i la pràctica de l’esport, adreçades  
als ajuntaments i les entitats esportives aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, en  
sessió de data 19 de febrer de 2013.

És d’ interès de l’Ajuntament de Celrà sol·licitar la subvenció promoguda per la Diputació  
de Girona, per import de 1.500,00 euros, corresponent al Subprograma A.3. Suport als  
programes d’activitat físicoesportiva dels municipis de menys de 5.000 habitants.

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

A C O R D
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Primer.- Sol·licitar  la  subvenció  promoguda  per  la  Diputació  de  Girona  pel  foment  i  
pràctica de l’esport, corresponent al Subprograma A.3. Suport als programes d’activitat  
físicoesportiva dels municipis de menys de 5.000 habitants, per a la realització del servei  
d’activitats físicoesportives pel curs 2012-13, per l’import de 1.500,00 euros.

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

6.- Sol·licitud de les subvencions del fons de cooperació econòmica i cultural per 
a l’any 2013 a la Diputació de Girona.

“En data 31 de gener de 2013, al BOP de Girona número 22, l’Àrea de cooperació local,  
cultural i d’acció social de la Diputació de Girona va publicar l’edicte d’aprovació de la  
convocatòria de les subvencions “Fons de cooperació econòmica i cultural”  per a l’any  
2013 per als ajuntaments de la província de Girona, d’acord amb les bases aprovades pel  
ple de la Diputació en sessió de data 27 de novembre de 2012 i publicades al BOP de  
Girona número 230 de 30 de novembre de 2012. 

A l’Ajuntament de Celrà, segons els càlculs efectuats, li correspon per aquest any 2013  
una subvenció de 51.019,00€, havent-se de destinar els percentatges que s’indiquen a  
continuació per a les següents despeses:

 Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l’àmbit de la cultura, les arts i la  
música:  a les  quals  s’hauran de destinar  el  15% de la  subvenció  del  Fons de  
Cooperació Econòmica i Cultural, és a dir, per l’import de 7.652,85€

 Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència  
municipal i despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis  
obligatoris, a les quals s’hauran de destinar fins a un 85% de la subvenció anual  
del Fons, és a dir, per l’import de 43.366,15€ 

És d’interès de la Corporació sol·licitar la subvenció del fons de cooperació econòmica i  
cultural de la Diputació de Girona per a l’any 2013, per a finançar les despeses municipals  
següents:

a) Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l’àmbit de la cultura, les arts i la  
música: per import de 7.652,85€, per a les actuacions culturals descrites en la  
memòria que s’adjunta com a annex al present acord.

b) Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència  
municipal: concretament per al projecte de 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  una  subvenció  per  import  de  43.366,15€  
(equivalent al 21,036% del cost total del projecte).

Per tot això, la Junta de Govern local acorda per unanimitat l’adopció del següent

ACORD

Primer.-  Sol·licitar  a  la  Diputació  de  Girona  la  subvenció  del  fons  de  cooperació  
econòmica  i  cultural  de  la  Diputació  de  Girona  per  a  l’any  2013  pels  imports  que  
s’indiquen a continuació i per a finançar les despeses municipals següents:
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a) Despeses en béns corrents i serveis efectuades en l’àmbit de la cultura, les arts i  
la música: per import de 7.652,85€, per a les actuacions culturals descrites en la memòria  
que s’adjunta com a annex al present acord.

b) Despeses en inversions reals i transferències de capital en obres de competència  
municipal: concretament per al projecte de 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 una subvenció per import de 43.366,15€ 

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

7.-  Atorgament  subvenció  a  favor  de  l’escola  Aulet  per  a  sufragar  despeses 
derivades dels jocs florals.

“ANTECEDENTS DE FET

Primer.- En  data  22  de  febrer  de  2013,  registre  d’entrada  municipal  1-2013-551-2,  
l’Escola L’Aulet de Celrà va sol·licitar a aquesta corporació una aportació econòmica de  
350 euros per sufragar les despeses derivades de l’organització dels Jocs Florals del curs  
2012-2013.

L’escola L’Aulet  organitza cada any els Jocs Florals consistents en un concurs de poemes i  
poesies que escriuen els i les alumnes del centre. L’objectiu de l’activitat és el incentivar  
l’interès  per  la  lectura  i  la  producció  de  textos  escrits  entre  l’alumnat  de  l’escola.  
L’alumnat d’educació infantil  i  primer cicle de primària hi  participen a nivell  d’aula i a  
partir de tercer de primària, es poden presentar a nivell individual.

Els/les alumnes guanyadors/es són premiats/des amb llibres adequats a la seva edat. A  
més a més, l’escola compra llibres per cadascuna de les aules del centre per tal  que  
quedin a la disposició de tots els infants.

Els Jocs Florals compten amb un treball relacionat amb el món de l’escriptura i la lectura  
que  va  més  enllà  de  l’acte  d’entrega  de  premis.  Aquest  any,  l’Escola  convida  un  
il·lustrador que realitza un treball amb els diferents grups d’alumnes.

Segon.- En  data  12  de  març  de  2013  el  regidor  d’educació  ha  emès  proposta  de  
concessió d’un ajut per un import de 350 euros a favor de l’escola l’Aulet per a sufragar 
les despeses generades per la compra dels llibres que s’entregaran a les aules i l’alumnat  
guanyador i l’organització de les sessions de treball amb  l’il·lustrador convidat.

Tercer.- Ha emès informe la secretària de la corporació en data 15 de març de 2013, el  
qual consta en l’expedient administratiu.

FONAMENTS DE DRET

Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  
pel  qual  s’aprova el Text Refós de la Llei   Municipal  i  de Règim Local de Catalunya i  
articles 118-129 i  130-135 del Reglament d’  obres, activitats  i  serveis dels ens locals  
(ROAS),  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny;  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;
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I  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;

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

A C O R D 

Primer.- Atorgar una subvenció de  350 €  a favor de l’escola l’Aulet de Celrà amb NIF  
Q6755098H i  adreça a efectes de notificacions  Ctra.  de Juià,  106,  per  a sufragar les  
despeses derivada de la realització dels Jocs Florals del curs 2012-2013, concretament,  
per la compra dels llibres que s’entregaran a les aules i l’alumnat guanyador i per les  
despeses que generi l’organització de les sessions de treball amb  l’il·lustrador convidat.

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

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

justificat correctament la subvenció.

Tercer.- La present subvenció queda subjecte a les següents condicions:
1. A justificar, a l’Ajuntament de Celrà, la subvenció atorgada i la seva destinació, i  

facilitar  a l’Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment. A tal  
efecte, caldrà que justifiquin l’aplicació dels ajuts mitjançant la presentació d’una  
certificació  del  secretari/a  de l’ens, acreditativa  que la  subvenció  atorgada s’ha  
destinat integrament a l’activitat subvencionada, així com les activitats concretes a  
les  que  s’ha  destinat  la  subvenció.  A  més  a  més,  també  caldrà  presentar  les  
factures justificatives de la despesa realitzada.

2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’Ajuntament, així com  
qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans  
competents,  aportant  tota  informació  que li  sigui  requerida  en l’exercici  de les  
actuacions anteriors.

3. Fer  constar  en qualsevol  tipus  de rètol,  document  o  publicitat  relacionats  amb  
l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport de l’Ajuntament de Celrà” i el  
logotip de l’Ajuntament de Celrà. 

4. Comunicar  l’obtenció  de  subvencions  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedent  de  
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, s’haurà de fer  
constar de forma expressa en el certificat del Secretari/a de l’entitat.

L’import de la subvenció que atorga l’Ajuntament en cap cas podrà ser de quantia  
tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o  
recursos, superi el cost de les actuacions efectivament realitzades.

5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin  
ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

6. Reintegrar les quantitats percebudes i l’interès de demora corresponent  des del  
moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència  
del reintegrament en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei 38/2003, de  
17 de novembre, General de Subvencions.
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Quart.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 48002  3240  76  
“Aportació centres educatius i AMPES” per activitats” del pressupost de la corporació  
per a l’exercici 2013.

Cinquè.- Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres,  
Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals,  la  facultat  de  revocar  totalment  o  parcialment  la  
subvenció atorgada i, si escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en  
el supòsit que no estigui destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament.

Sisè.- Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

8.- Concessió subvenció, segon pagament, a favor de l’Associació casal de la gent 
gran Can Ponac, corresponent a l’exercici 2012.

“ANTECEDENTS DE FET

1.- L’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” de Celrà organitza activitats per tal de  
dinamitzar l’espai  que ocupa l’entitat.  Aquestes activitats  van  dirigides a les persones 
grans amb la finalitat d’oferir un espai no només lúdic i d’entreteniment, sinó també de  
creació i manteniment de xarxes socials així com d’estimulació de capacitats físiques i  
cognitives.

Un dels serveis que s’ofereixen des de l’Associació és el de cafeteria interna i menjador.

En data 26 d’agost de 2010 l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de la Gent Gran “Can  
Ponac” van formalitzar un conveni segons el qual, “l’Ajuntament atorgarà una subvenció  
màxima anual de 4.000 € a fi  de sufragar la despesa derivada de la dinamització del  
servei  de  cafeteria  interna  i  menjador,  sempre  que  la  despesa destinada  a  aquestes  
activitats no s’hagi cobert amb els ingressos obtinguts d’aquests i altres serveis”.

2.- En data 18 de setembre de 2012 la Junta de Govern de la Corporació va aprovar la  
concessió  d’  una subvenció  de  2.000  euros corresponents al  primer  pagament  de la  
subvenció de l’exercici 2012, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” a 
fi de sufragar les despeses generades per l’organització del servei de cafeteria interna i  
menjador per als socis.

3.- En data 6 de febrer de 2012, registre d’entrada municipal E/2013-353-2, el Sr. Jaume  
Gimbernat Camps amb DNI 40246102N, en representació de l’Associació Casal de la Gent  
Gran “Can Ponac”, va sol.licitar una subvenció per import de 2.000 euros corresponents a  
la quantitat pendent d’atorgar per l’exercici 2012, segons l’esmentat conveni.

Conjuntament amb la sol.licitud, l’entitat  adjunta la documentació relativa a l’estat de  
comptes referents  a les  activitats  de l’associació  amb el  detall  d’ingressos  i  despeses  
durant l’any 2012 així com el detall d’ingressos i despeses efectuades durant l’any 2012  
relatives específicament al servei de cafeteria interna i menjador. 

4.-  En data 15 de març de 2013, la tècnica d’educació ha emès informe favorable sobre  
la documentació aportada per l’entitat beneficiària a efectes de justificació de l’ajut.

FONAMENTS DE DRET
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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; 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;

I  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;

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

A C O R D 

Primer.- Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una una subvenció per  
import de 2.000,00 euros corresponents al darrer pagament de la subvenció de l’exercici  
2012, a favor de l’Associació Casal de la Gent Gran “Can Ponac” amb NIF G-55051106 i  
amb domicili a efectes de notificacions al carrer La Fàbrica, 31 de Celrà a fi de sufragar les  
despeses generades per la prestació del servei de cafeteria interna i menjador per als  
socis corresponents a l’exercici 2012.

Segon.- La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 70.9972.48000  
“Aportacions Casal de la Gent Gran Can Ponac” del pressupost de l’Ajuntament de Celrà  
per a l’ any 2013.

Tercer.- 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.

Quart.- Comunicar  el  present  acord  als  interessats,  així  com  a  la  Tresoreria  i  a  la  
Comptabilitat de la Corporació.”

PATRIMONI

9.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 119/2013 de 12 de març, per la qual s’obre 
un nou termini de presentació de proposicions per a l’explotació del servei de 
cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà.

“Per Decret d’Alcaldia número 119/2013, de data 12 de març, es resol el que es transcriu  
íntegrament a continuació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

En sessió de junta de govern local de data 5 de febrer de 2013, es va aprovar el plec de  
clàusules que ha de regir l’explotació del servei de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà,  
acord fet públic en el BOP de Girona número 32 de data 14 de febrer de 2013, al DOGC  
número 6316 de data 15 de febrer de 2013, al perfil del contractant de la pàgina web i al  
tauler d’anuncis de la corporació. En la mateixa sessió es va obrir el procediment per a  
l’atorgament  de  la  concessió  administrativa  mitjançant  anunci  en  el  BOP  de  Girona  
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número 32 de data 14 de febrer de 2013, al perfil del contractant de la pàgina web i al  
tauler d’anuncis de la corporació.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb la clàusula IV.9 del plec de clàusules els sobres amb les proposicions  
corresponents s’havien de lliurar en el registre general de l’Ajuntament durant el termini  
de 20 dies naturals següents al de la publicació de l’anunci en el BOP de Girona, per tant,  
dins el dia 6 de març. I en aquests termes també es recull en l’anunci publicat en el BOP,  
apartats 1.c) i 7.a).

El plec de clàusules per a l’explotació del cafè ubicat en el Teatre Ateneu va ser exposat al  
públic durant un termini de vint dies hàbils, és a dir, fins el dia 11 de març de 2013,  
quedant per tant, aprovat definitivament.

Atès que a la data de finalització de presentació de proposicions, 6 de març de 2013, no  
es va presentar cap sol·licitud, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà obrir un nou termini  
per a facilitar que les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud. 

Per tot l’exposat,

HE RESOLT

Primer.- Obrir un nou termini de presentació de proposicions per a l’explotació del servei  
de cafeteria del Teatre Ateneu de Celrà, durant el termini de set dies naturals següents al  
de la publicació de l’anunci d’aquest nou termini en el BOP de Girona.

Segon.-  Fer pública aquesta resolució, mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  
Butlletí Oficial de la Província, en el perfil del contractant de la pàgina web i en el tauler  
d’anuncis de la corporació.

Tercer.- Ratificar la present resolució a la propera junta de govern local.”

I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia  
318/2011, de data 15 de juny de 2011. 

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

A C O R D

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 119/2013, de 12 de març, transcrit en la part  
expositiva del present acord.”

CONVENIS

10.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació per als estudis de 
Prevenció  i  seguretat  industrial  de  la  UAB per  a  la  realització  de  pràctiques 
d’estudiants.

“La  Fundació  per  als  estudis  de  Prevenció  i  Seguretat  Integral,  promoguda  per  la  
Universitat Autònoma de Barcelona, té com a finalitats promoure la docència, la recerca i  
la transferència de tecnologia de nivell universitari en l’àmbit de la prevenció i la seguretat  
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integral  i  gestiona,  com a centre adscrit  a la UAB a través de l’Escola de Prevenció i  
Seguretat Integral, el Grau de Prevenció i Seguretat Integral.

L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin completar la 
seva formació amb una vessant pràctica, tenint contacte amb la realitat.

És d’interès de l’Ajuntament  de Celrà i  de  la  Fundació  per als  estudis  de Prevenció  i  
Seguretat  Integral  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  donar  la  possibilitat  als  
estudiants  de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral  per a què puguin realitzar les  
pràctiques a l’Ajuntament de Celrà.

És  d’interès  del  Sr.  J.G.H.  realitzar  les  pràctiques  externes  del  Grau  en  prevenció  i  
seguretat integral a l’Ajuntament de Celrà.

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

A C O R D

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Fundació per  
als estudis  de Prevenció i  Seguretat  Integral  per a la  realització  de les pràctiques de  
l’alumne de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral Sr. J.G.H.
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació per als estudis de Prevenció i 
Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.”

11.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Institut Vallvera de Salt per a 
la formació pràctica d’una estudiant.

“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 conveni de col·laboració 
per a la formació pràctica en centres de treball, amb el Departament d’Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya, per a què l’estudiant que s’indica a continuació pugui realitzar la  
seva formació pràctica a l’Ajuntament de Celrà, concretament a l’escola bressol Gínjols:

• A.J.R., de l’Institut Vallvera de Salt. 
Període del conveni: 8/04/2013 a 5/06/2013.

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat  
l’ adopció del següent

A C O R D

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de  
treball, que s’adjunta com a annex al 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 al Departament d’Ensenyament.”
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12.-  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i 
l’Ajuntament  de  Celrà  per  a  l’obtenció  de  la  cartografia  topogràfica  digital 
E1:1000 3D de les àrees urbanes del municipi.

“La Diputació  de Girona ofereix  als  ajuntaments  de la  seva demarcació  la  possibilitat  
d’obtenir la cartografia digital a escala 1:1000 de les àrees urbanes dels municipis de les  
comarques gironines. 

Mitjançant acord de la junta de govern local de data 18 de desembre de 2012, es va  
acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a l’obtenció de la cartografia  
digital a escala 1:1000 de l’àrea urbana de Celrà.

En data 27 de febrer de 2013, registre d’entrada municipal número 593/2013 (a través de  
l’EACAT), la Diputació de Girona comunica a l’Ajuntament de Celrà l’acord pres per la  
Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 19 de febrer de  
2013, pel qual s’aprova la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de  
Celrà  per  a  l’obtenció  de  la  cartografia  topogràfica  digital  E1:1000  3D  de  les  àrees  
urbanes del municipi.

En data 1 de març de 2013, registre d’entrada municipal número 614/2013, la Diputació  
de Girona fa tramesa de dos exemplars del conveni de col·laboració entre la Diputació de  
Girona  i  l’Ajuntament  de  Celrà  per  a  l’obtenció  de  la  cartografia  topogràfica  digital  
E1:1000 3D de les àrees urbanes del municipi.

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament  
de Celrà per a l’obtenció de la cartografia topogràfica digital E1:1000 3D de les àrees  
urbanes del municipi, que s’adjunta com a annex al 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 Diputació de Girona.”

13.-  Designació  del  representants  de  l’Ajuntament  de  Celrà  a  la  comissió  de 
Garanties d’admissió de primària.

“D’acord amb el decret 75/2007, de 27 de març, publicat al DOGC Núm. 4852, de 29 de  
març de 2007, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en  
els ensenyaments sufragats amb fons públics, i atès que en el municipi de Celrà existeix  
més  d’una  escola,  des  dels  Serveis  Territorials  del  Departament  d’Ensenyament  han  
considerat oportú la constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària.

En data 8 de març de 2013, registre d’entrada municipal número 692, el Sr. Albert Bayot i  
Fuertes, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, ha sol.licitat a  
l’alcalde  de  l’Ajuntament  de  Celrà,  la  designació  de  la  persona  representant  de  
l’Ajuntament de Celrà en aquesta Comissió.

Atès que procedeix designar un representant en aquesta Comissió;



Acta 6/2013
19 de març de 2013

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat,  
l’adopció del següent

A C O R D 

Primer.- Designar les següents persones com a representants de l’Ajuntament de Celrà 
en la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària:

- Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor d’Educació i règim intern, com a titular.
- Sra. E.Q.J., Tècnica d’Educació, com a suplent.

Segon.- Comunicar  el  present  acord  als  Serveis  Territorials  del  Departament  
d’Ensenyament.”

14.- Altres assumptes de caràcter urgent.

No s’escau.

15.- Comunicacions i informacions.

No s’escau.

16.-. Precs i preguntes.

No s’escau.

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