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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 7/2013 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 2 d’abril de 2013 
Horari: de 19.00 hores a 20.00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 2 d’abril 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. Josep Bartis Fàbrega 
Sr. Magno Remo Maneu Marcos 
 
Regidores convidades (article 113.3 ROF) 
 
Sra. Susana Pascual Pozo 
Sra. Meritxell Martín Rovira 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
Absents 
 
Sr. Gerard Fernandez Tatjé, que excusa la seva assistència. 
 
 
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 19 de març de 2013. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de març de 2013, l’esborrany de 
la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTACIÓ 
 
2. Adjudicació del contracte menor pel subministrament de suports dels bujols. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà adquirir suports de bujols per a la ubicació dels 
cubells de la recollida selectiva de residus pel sistema porta a porta al municipi.  
 
Vist l’informe del tècnic de l’àrea de Serveis Públics Municipals, de data 2 d’abril de 2013, 
proposant l’adjudicació del contracte menor de subministrament d’aquests suports a favor 
de l’empresa Obres i Construccions Celrà SL per l’import que tot seguit s’indica: 
 

 56 Ut suports de 2,21 m. Construïts amb tub galvanitzat de 80x80 mm, 
mecanitzats amb 8 encaixos per a la ubicació dels contenidors i potes en la seva 
part inferior pel formigonat en el paviment a 42 €: 2.352 € IVA exclòs (2.845,92 
€ IVA inclòs). 

 
 40 Ut suports de 1,74 m. Construïts amb tub galvanitzat de 80x80 mm, 
mecanitzats amb 6 encaixos per a la ubicació dels contenidors i potes en la seva 
part inferior pel formigonat en el paviment a 37 €: 1.480 € IVA exclòs (1.790,80 
€ IVA inclòs). 

 
El preu total és de 3.832 € IVA exclòs (4.636,72 € IVA inclòs) 
 
 
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.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament de suports dels bujols per a la 
ubicació dels cubells de la recollida selectiva de residus pel sistema del porta a porta del 
municipi a favor de l’empresa Obres i Construccions Celrà SL, amb NIF (...) i domicili al 
carrer Pirineus s/n de Celrà, per un import total de 3.832 € IVA exclòs (4.636,72 € IVA 
inclòs).  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 1620 
22700 22013000900 “servei de recollida i tractament RSU”, del pressupost vigent de la 
corporació. 
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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 del subministrament 
efectivament realitzat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Obres i Construccions Celrà SL i comunicar-li que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la 
Corporació.” 
 
 
SUBVENCIONS 
 
3. Concessió de subvencions a favor de l’entitat Microfons de Catalunya per a la 
cooperació al desenvolupament per a un projecte a Mali i del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per a un projecte al Sàhara. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. En data 30 de gener de 2013, registre municipal d’entrada 288, l’entitat 
Microfons de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament ha sol·licitat a 
l’Ajuntament de Celrà un ajut per tal de finançar la campanya d’emergència que han 
iniciat a Mali per pal·liar la crisi alimentària produïda per la guerra del país. 
 
De febrer a desembre de 2012 el nord de Mali va ser envaït per forces islamistes radicals 
procedents d’altres països. Un important nombre de persones han estat desplaçades, 
fugint de la guerra i s’han instal·lat al sud del país o en campaments de refugiats en 
països veïns.    
 
A principis del 2013 la situació s’ha complicat i el conflicte armat al territori és greu i 
extremadament perillós. Això ha implicat un augment dels refugiats i més necessitat 
d’ajuda humanitària. 
 
El Microfons de Catalunya treballa per ajudar a les persones refugiades, concretament per 
subministrar menjar i medicació a banda de donar suport a les famílies que han perdut la 
llar i totes les pertinences. 
 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir en aquesta acció de resposta als efectes de la crisi 
humanitària al nord de Mali amb una aportació econòmica de 2.000 euros. 
 
Segon. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha fet una crida als 
ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària que afecta 
els Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf, a Algèria. Degut a una combinació de 
causes com la sequera persistent, els preus elevats dels aliments i de les llavors, la 
disminució de les remeses, la inestabilitat política i els desplaçaments de població, 
sumades a la pobresa endèmica que pateix la regió, els Campaments de Refugiats 
Sahrauís de Rabouni veuen agreujada la situació de crisi econòmica mundial, alimentària i 
nutricional que afecta milions de persones a l’Àfrica Occidental. Actualment, els 
Campaments es troben en una situació de total dependència alimentària. L’alimentació 
bàsica diària estava garantida per l’aportació de donants internacionals que actualment 
s’han vist molt disminuïdes, fet que provoca freqüents ruptures d’estoc que impedeixen 
garantir una aportació calòrica mínima diària per als més de 150.000 refugiats dels 
Campaments de Rabouni, la majoria infants. 
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L’Ajuntament de Celrà vol sumar-se a la campanya d’emergència liderada pel Fons Català 
de Cooperació com a resposta a aquesta important crisi humanitària als campaments de 
refugiats sahrauís de Tindouf, amb una aportació econòmica de 3.000 euros. 
 
Tercer. Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 26 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 Regim Local de Catalunya i articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d'obres, activitats i serveis deis 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;  
 
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; 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l'adopció del següent  

ACORD 
 
Primer. Atorgar una subvenció per import de 2.000,00 euros a favor de l’entitat 
Microfons de Catalunya per a la Cooperació al Desenvolupament amb NIF (...) i domicili a 
efectes de notificacions al carrer Sant Antoni, 45, CP 08770 de Sant Sadurní d’Anoia, 
destinada a la campanya d’emergència per pal·liar la crisi alimentària entre la població 
refugiada de la guerra a Mali.  
 
Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.000 euros pel projecte 
subvencionat en l’apartat primer del present acord a favor del Microfons de Catalunya per 
a la Cooperació al Desenvolupament. 
 
Tercer. Atorgar una subvenció per import de 3.000 euros a favor del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb NIF (...) i domicili a efectes de notificacions al carrer 
Via Laietana 33, 9è-2a, 08003 de Barcelona, destinada a la campanya d’emergència de 
resposta a la crisi humanitària als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf. 
 
Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 3.000 euros pel projecte 
subvencionat en l’apartat tercer del present acord, a favor del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. 
 
Cinquè. La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 46600.9240.10 
"Fons de Solidaritat i Cooperació" del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2013.  
  
Sisè. Les presents subvencions queden subjectes 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 
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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. 

 
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. 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. 

 
6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin 

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

7. 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. 

 
Setè. 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.  
 
Vuitè. Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.”  
 
 
CONVENIS 
 
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i 
l’Associació de Comerciants de Celrà per a la creació del carnet Descompte Jove. 
 
“L’Associació de Comerciants de Celrà és una entitat formada per la majoria dels 
establiments comercials de Celrà, que té per objectiu dinamitzar el comerç local. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà donar suport a l’Associació de comerciants de Celrà 
en iniciatives que tinguin per finalitat dinamitzar i promoure el comerç a Celrà. 
 
L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de Comerciants de Celrà han 
estat treballant en una iniciativa anomenada ‘Carnet Descompte Jove’, amb la finalitat de 
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dinamitzar els establiments comercials de Celrà i oferir un descompte als titulars del 
carnet Descompte Jove.  
 
En data 11 de març de 2013, la tècnica de joventut emet informe relatiu al projecte del 
Carnet Descompte Jove i sobre la necessitat d’aprovar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Celrà i l’Associació de Comerciants de Celrà per al desenvolupament del 
Carnet, a fi de determinar els àmbits de la col·laboració de cada part en aquest projecte. 
 
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’Ajuntament de Celrà i l’Associació de 
Comerciants de Celrà per al desenvolupament del Carnet Descompte Jove, que s’adjunta 
com annex en aquest 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 l’Associació de Comerciants de Celrà.” 
 
 
5. Aprovació de dos convenis d’estudiants en pràctiques amb el Departament 
d’Ensenyament. 
 
“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 els estudiants que s’indiquen a continuació puguin 
realitzar la seva formació pràctica a l’Ajuntament de Celrà: 
 

 (...), de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona.  
Període del conveni: 2/04/2013 a 18/06/2013.  
Lloc de realització de les pràctiques: a la brigada municipal. 

 
 (...), de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona.  

Període del conveni: 2/04/2013 a 18/06/2013. 
Lloc de realització de les pràctiques: a la brigada municipal. 

 
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 els convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de 
treball, que realitzaran els Srs. (...) i (...) a la brigada municipal, que s’adjunten 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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6. Aprovació de la numeració del carrer Congost de Celrà.  
 
“S’ha detectat que els habitatges situats al carrer Congost de Celrà tenien numeracions 
antigues i es confonien amb els habitatges situats al carrer Indústria de Celrà.  
 
Per aquest motiu s’ha procedit a numerar tots els habitatges situats al carrer Congost de 
Celrà i posteriorment es col·locaran les plaques amb els números que corresponen a cada 
habitatge així com també a delimitar correctament amb plaques informatives el 
començament i final del carrer Congost de Celrà.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

ACORD 
 

Únic.- Aprovar la numeració del carrer Congost de Celrà d’acord amb els plànols que 
s’adjunten com annex en aquest acord.” 
 
 
7. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
 
8. Comunicacions i informacions. 
 
L’Alcalde informa dels diferents assumptes que s’inclouran en l’ordre del dia de la sessió 
plenària que tindrà lloc el proper dimarts 9 d’abril. 
 
 
9. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20.00 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 
 
 
 
 


	Sra. Rosa Maria Melero Agea
	A C O R D


