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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 20/2013 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: 17 de desembre de 2013 
Horari: de 19.00 hores a 20.45 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19.00 hores del dia 17 de desembre 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 Local 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. Gerard Fernandez Tatjé 
 
Regidors membres 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell 
Sr. Josep Bartis Fàbrega 
Sr. Magno Remo Maneu Marcos 
 
Regidora convidada 
 
Sra. Susana Pascual Pozo 
 
Regidora absent 
 
Sra. Júlia Palomer Mallorquí, que excusa 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.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2013. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2013, l’esborrany 
de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per unanimitat. 
 
 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
 
2.- Aprovació del conveni amb la Fundació privada TIRGI per la utilització d’un 
espai municipal per a l’execució del projecte “Menjador amb cor”. 
 
“La Fundació Privada TIRGI, és una fundació privada vinculada al Centre Especial de 
Treball TIRGI, que persegueix la millora de la qualitat de vida d’aquelles persones que ja 
sigui per motius de salut, econòmics o socials pateixen risc d’exclusió social que dificulta la 
seva integració a la societat. 
 
La Fundació privada TIRGI duu a terme des del mes de maig de 2013, el projecte 
“menjadors amb cor”, que es troba en fase d’execució col·laborant amb dos establiments 
restauradors del municipi i amb els treballadors amb discapacitat del CET TIRGI com a 
principals beneficiaris.  
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà ampliar aquest projecte als habitants de Celrà amb 
dificultats econòmiques i amb necessitats alimentàries de malnutrició de diversa índole, i 
amb aquesta finalitat vol posar a disposició de la Fundació Privada TIRGI el menjador i la 
cuina de l’edifici municipal de Can Ponac. 
 
Vist el què disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local; 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

A C O R D 
 
Primer.- Concedir al Sr. (...), en representació de la Fundació Privada TIRGI, autorització 
per a la utilització de l’ús parcial de l’immoble municipal de Can Ponac, concretament la 
cuina i el menjador, amb la finalitat de realitzar el projecte de “menjadors amb cor”, de 
dilluns a divendres, de 12 a 16h., sempre que no interfereixi en l’ús habitual de Can 
Ponac, amb les condicions establertes a l’apartat segon del present acord, a comptar des 
de la signatura del conveni a formalitzar, i durant el període d’un any. 
 
L’autorització, que es formalitzarà mitjançant conveni, es podrà prorrogar si cap de les 
dues parts s’hi expressa en contra. Essent el màxim de duració, incloses les pròrrogues, 
de quatre anys. 
 
Segon.- Obligacions de la Fundació Privada TIRGI: 

 La Fundació Privada Tirgi es compromet a utilitzar l'espai autoritzat per l'Ajuntament 
només per a l'ús del desenvolupament del projecte “menjador amb cor". 
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 La Fundació Privada Tirgi es compromet a realitzar la supervisió, coordinació i 

responsabilització de la bona marxa del menjador, així com de cercar subvencions per al 
seu finançament i assumeix la responsabilitat econòmica del mateix. 

 
▪ La Fundació Privada Tirgi serà la responsable del transport del menjar al CET Tirgi, 

així com de la recollida pels diferents establiments col·laboradors. Per aquest fi, posarà a 
disposició del projecte una furgoneta de 9 places condicionada per al transport alimentari. 

 
▪ L'adquisició i manteniment del material necessari pel correcte funcionament del 

menjador anirà a càrrec de la Fundació Privada Tirgi. 
 
▪ Des de l’Ajuntament es gestionarà un calendari d’usos per al local, de manera que 

totes les parts interessades puguin conèixer fàcilment la disponibilitat del local per a les 
seves pròpies activitats. 

 
▪ Les activitats que s’hi organitzin han d’estar obertes a totes les persones, entitats i 

associacions en general, i a les persones vinculades a entitats i associacions locals. 
 
▪ L’autorització d’ús d’un espai de manera continuada no pressuposa la seva 

utilització en exclusivitat sinó que ha de poder ésser compartit amb la resta d’entitats i/o 
activitats del municipi. 

 
▪ L’entitat ha de designar un/a únic/a interlocutor/a de les relacions amb l’Ajuntament, 

en el seu defecte, l’interlocutor serà el President de la Fundació Privada Tirgi. 
 
▪ S’entregaran les claus del local al President de la Fundació, qui se’n farà 

responsable dels seu bon ús. En cap cas la Fundació pot fer còpia de les claus o cedir-les a 
tercers. 

 
▪ Si coincideix l’autorització per utilització de l’espai municipal amb un acte que 

s’hagi de dur a terme per part de l’Ajuntament de Celrà, tindrà prioritat absoluta l’acte de 
l’Ajuntament, incloent tots els dies que cregui necessaris l’ajuntament per a la preparació 
de l’acte. 

 
▪ Mantenir l’espai en les mateixes condicions en què es trobava abans d’ésser 

utilitzat. L’entitat es compromet a netejar l’espai cada vegada que se’n faci ús, i serà la 
responsable que l’espai quedi en les mateixes condicions en què es trobava abans de fer-
ne ús. 

 
▪ Respectar l’aforament de l’espai, que en el cas del menjador és de 91 persones. El 

control de l’aforament serà responsabilitat de l’entitat. 
 
▪ A tota publicitat o document referent a les activitats que dugui a terme l’entitat en 

els espais municipals objecte del conveni, hi haurà de constar la col·laboració de 
l’Ajuntament de Celrà mitjançant la fórmula següent: “Amb el suport de l’Ajuntament de 
Celrà” amb el l’emblema corresponent. 

 
▪ Seguir en tot moment les indicacions del personal municipal responsable de la 

instal·lació. 
 
▪ No entrar a les instal·lacions amb animals. 
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▪ No es pot fumar en cap espai públic. 
 
▪ Complir amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria 

de substàncies que poden generar dependència. 
 
▪ Complir amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el 

tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac, la qual, entre d’altres, estableix que els espais tancats d’ús públics 
són espais sense fum, de manera que queda totalment prohibit fumar a l’espai. 

 
▪   Posar en coneixement dels responsables del centre les anomalies o irregularitats que 

s’observin en el mateix. 
 
▪ Destinar l’espai autoritzat a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la 

qual ha estat autoritzat. 
 
▪ Disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil per l’activitat 

proposada. 
 
▪ Vigilar que les normes es respectin i que existeixi un clima de cordialitat i respecte, 

entre els diferents usuaris de l’espai. En cas contrari, donar compte de les incidències que 
es produeixin a l’Ajuntament. 

 
▪ Realitzar activitats que no suposin perill ni per les persones que hi assisteixen ni 

pel propi equipament, així com destinar-lo als usos previstos durant el termini fixat. 
 
▪ No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos. 
 
▪ Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar la conducta dels usuaris a als 

béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones. 
 
▪ Qualsevol dany, deteriorament o perjudici que es pogués causar pel 

desenvolupament d’activitats o ús del local, instal·lacions, materials, mobles o accessoris 
durant el període autoritzat, fins a la seva devolució serà responsabilitat imputable a la 
Fundació, quedant aquesta obligada a la reparació, reposició o compensació dels béns 
perjudicats. 

 
▪ El sol·licitant ha de conservar i mantenir amb total diligència les dependències que 

s’utilitzin, tenint cura de reparar qualsevol dany o destrossa que pugui produir-se, durant 
el període en què les utilitzi i no sigui derivat de causa de força major. 

 
▪ El responsable de la sol·licitud es compromet a fer un ús adequat de les 

instal·lacions i materials, en el seu cas, que s’utilitzin, essent obligatori deixant-ho tot en 
l’estat inicial de realitzar l’activitat. 

 
▪  La utilització dels espais no impedirà el normal funcionament de les activitats i 

actuacions del local per part de l’Ajuntament. Quan es dugui a terme un acte d’interès pel 
municipi que coincideixi amb les dates i horaris d’ús de l’espai per part de l’entitat, 
l’Ajuntament en podrà fer ús amb el previ avís a l’entitat. 
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▪ La Fundació es compromet a respectar els horaris, les normes d’utilització de 
l’equipament i les condicions conjuntament establertes i serà la responsable del bon 
funcionament de l’activitat. 

 
▪ El material que s’hagi de menester per a l’activitat, l’aportarà el mateix sol·licitant. 
 
▪   No es permet emmagatzemar objectes i/o productes perillosos. 
 
▪ No es podrà enganxar, sense autorització prèvia, cap element a les parets o 

sostres. La difusió de l’activitat s’ha de fer en els cartelleres corresponents. 
 
▪ La no observació dels requisits anteriors podrà ser objecte de denegació de futures 

autoritzacions d’utilització d’espai o de material i/o d’altre tipus de sancions, en funció de 
la gravetat dels fets. 

 
Tercer.-  Notificar el present acord a la Fundació Privada TIRGI.” 
 
 
3.- Aprovació de la pròrroga del conveni formalitzat entre l’Ajuntament de Celrà i 
la Universitat de Girona per a dur a terme el projecte d’excavacions 
arqueològiques al jaciment de la Torre Desvern per a l’exercici 2014. 
 
“En sessió de Junta de Govern local de data 6 de març de 2012, es va ratificar el Decret 
d’alcaldia núm. 91/2012, de 27 de febrer, d’aprovació del text del conveni de col·laboració 
científica entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Celrà per a dur a terme el 
projecte d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Torre Desvern.   
 
La clàusula novena del conveni estableix que aquest es renovarà per anys naturals, 
concretament fins el dia 31 de desembre de 2016. 
 
En sessió de data 18 de desembre de 2012 es va aprovar la pròrroga del conveni des del 
dia 1 de gener de 2013 fins al dia 31 de desembre de 2013. 
 
És d’interès de la corporació prorrogar aquest conveni de col·laboració per a l’exercici 
2014, des del dia 1 de gener de 2014 fins al dia 31 de desembre de 2014.  
 
L’Ajuntament de Celrà aportarà l’any 2014 la quantitat de 4.500 EUR (IVA inclòs), que 
serà abonada al Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Històrica de 
la Universitat de Girona. 
 
El Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca Història de la Universitat 
de Girona emprarà la quantitat assignada a la realització d’una campanya d’excavacions 
arqueològiques a la Torre Desvern. El pressupost assignat comprèn també les tasques de 
gestió administrativa (redacció projecte, permisos administratius...) i la realització del 
corresponent informe i memòria d’excavació. 
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; el 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, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim 
Local i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals; 
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Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni formalitzat en data 28 de febrer de 2012 entre 
l’Ajuntament de Celrà i la Universitat de Girona per a dur a terme el projecte 
d’excavacions arqueològiques al jaciment de la Torre Desvern per a l’exercici 2014, des 
del dia 1 de gener de 2014 fins al dia 31 de desembre de 2014. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 4.500 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 21.1510.64000 ‘Projectes tècnics’ de l’exercici pressupostari 2014 i 
s’ordenarà el pagament prèvia presentació de factura.   
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Universitat de Girona.”  
 
 
4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Celrà, Salt, 
Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès per a l'execució del projecte 
“emprendre al Gironès”, subvencionat pel Departament d'Empresa i Ocupació, 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i Fons social Europeu. 
 
“En data 15 de novembre de 2013, l’Alcalde va dictar la resolució número 625/2013, per 
la qual l’Ajuntament de Celrà s’adheria a la sol·licitud de subvenció que presentaria el 
Consell Comarcal del Gironès per a la sol·licitud de subvenció del Programa Catalunya 
Emprèn, adreçat a fomentar l’emprenedoria de conformitat amb l’Ordre EMO/276/2013. 
 
Els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès, havent ja 
treballat conjuntament durant les anualitats 2012 i 2013 per a la posada en marxa de les 
Jornades de Networking per a persones emprenedores, han decidit fer un Pla de treball 
conjunt per unir esforços i recursos amb l’objectiu de crear un servei a l’emprenedor de 
qualitat i poder arribar a tots els municipis de la comarca per fomentar l’esperit 
emprenedor, donar suport en la creació d’empreses, oferir formació constant i donar 
suport a les empreses ja creades per assegurar la seva consolidació. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Celrà formalitzar un conveni amb els ajuntaments de Salt, 
Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès per a establir els termes de col·laboració per a 
desenvolupar el projecte “Emprendre al Gironès” i la gestió de la subvenció que, si escau, 
atorgarà el Departament d’Empresa i Ocupació, la qual està cofinançada pel Ministeri 
d’Ocupació i Serveis Socials i el Fons Social Europeu. 
 
Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la 
Corporació ha aprovat per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre els ajuntaments de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell 
Comarcal del Gironès de Celrà per a l’execució del projecte “Emprendre al Gironès” 
subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social i el Fons Social Europeu, que s’adjunta com a annex al present acord. 
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Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als ens signants del conveni esmentat.” 
 
 
5.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del programa mixt treball i 
formació al Gironès 2013. 
 
“En data 25 de setembre de 2013, l’Alcalde va dictar la resolució número 491/2013, per la 
qual l’Ajuntament de Celrà s’adheria a la sol·licitud de subvenció que presentaria el 
Consell Comarcal del Gironès per a la realització del Programa Mixt de Treball i Formació 
adreçat a persones aturades, en els termes exposats en l’Ordre EMO/210/2013 de 2 de 
setembre, per a l’execució del projecte “Manteniment 2013 Celrà” per a la millora de les 
voreres del municipi de Celrà, sol·licitant la contractació de dues persones. 
 
El Consell Comarcal del Gironès ha comunicat a l’Ajuntament de Celrà que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció per al projecte 
“Manteniment 2013 Celrà”, subvencionant la contractació d’un peó de brigada al 100% de 
la jornada per un període de 6 mesos, per l’import de 7.898,64 euros. 
 
Per tal d’acceptar la subvenció, cal formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal del 
Gironès per a establir els termes de col·laboració per a desenvolupar el projecte 
“Manteniment 2013 Celrà” de conformitat amb l’Ordre EMO/210/2013 de 2 de setembre. 
 
Per tot l'exposat, i sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la 
Corporació ha aprovat per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès 
per a l’execució del projecte “Manteniment 2013 Celrà” subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, 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 aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Gironès. ”  
 
 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
6.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la col·locació de parquet a 
dues aules de l’escola bressol municipal Trapelles. 
  
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà instal·lar parquet a dues aules de l’escola bressol 
Trapelles de Celrà en les que actualment no n’hi ha, a fi de millorar el confort i la mobilitat 
dels alumnes d’aquestes dues aules. 
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2.- Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta activitat: 
 

 
3.- En data 16 de desembre de 2013 emet informe l’arquitecta de l'Ajuntament proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres al Sr. (...), per ser la proposta econòmicament 
més avantatjosa per a la corporació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 d’obres.  
 
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. 
 
I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
339/2013, de data 25 de juny de 2013.  
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local ha aprovat per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres per a la col·locació de parquet a dues aules 
de l’escola bressol Trapelles de Celrà, a favor del Sr. (...), amb DNI núm. (...), amb 
domicili a la plaça (...), per un import de 4.017,18 euros (IVA Exclòs), 4.860,79 euros 
(IVA Inclòs). 
 
Segon.-Aplicar la despesa amb càrrec a l’ aplicació pressupostària número 2014 11 9200 
63200 “rehabilitació i millora edificis municipals” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2014. 
 
Tercer.- El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de la 
presentació de la factura corresponent. 
 
Quart.- Establir com a condició suspensiva que el pressupost de la corporació de l'exercici 
2014 quedi aprovat definitivament.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna i inici a la seva execució. 
 
Sisè.- Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació.” 

EMPRESA NIF Import  

(IVA exclòs) 

Import  

(IVA inclòs) 

(...) (...) 4.108,24 € 4.970,97 € 

(...) (...) 4.017,18 € 4.860,79 € 

(...) (...) 4.500,00 € 5.445,00 € 
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7.- Adjudicació d’un contracte menor d’obres per a la construcció d’un cancell a 
l’entrada de l’Ajuntament de Celrà. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- És d’interès de l’Ajuntament de Celrà la construcció d’un cancell a l’entrada principal de 
l’edifici de l’Ajuntament, que consisteix en una estructura de vidre amb sistema de porta 
corredissa a fi de millorar l’eficiència energètica de l’edifici de la Corporació, limitant 
l’entrada d’aire fred o calent des de l’exterior. 
 
2.- Han presentat la seva oferta econòmica per a la realització d’aquesta activitat: 

 
3.- En data 16 de desembre de 2013, emet informe l’arquitecte municipal proposant 
l’adjudicació del contracte menor d’obres a favor de l’empresa CABRATOSA INDUSTRIAL 
SLU, per ser la proposta econòmicament més avantatjosa per a la corporació. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 6 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 d’obres.  
 
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. 
 
I vista la competència de la Junta de Govern, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
339/2013, de data 25 de juny de 2013.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres per a la construcció d’un cancell a l’entrada 
principal de l’edifici de l’Ajuntament de Celrà, a favor de l’empresa CABRATOSA 
INDUSTRIAL SLU amb NIF núm. (...), amb domicili a Can Pau Birol núm. 42, 17005 
Girona, per un import de 5.164,80 euros (IVA Exclòs), 6.249,41 euros (IVA Inclòs). 
 
Segon.-Aplicar la despesa amb càrrec a l’ aplicació pressupostària número 2013 11 9200 
63200 “Rehabilitació i millora edificis municipals” del pressupost de la corporació per a 
l’exercici 2013. 
 

EMPRESA NIF Import  
(IVA exclòs) 

Import  
(IVA inclòs) 

Cabratosa Industrial SLU (...) 5.164,80 € 6.249,41 € 
Obres i Construccions Celrà SL (...) 5.465,51 € 6.613,27 € 
Construccions Teixidor Pagès SL (...) 5.250,00 € 6.352,50 € 
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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. 
 
Quart.- Establir com a condició suspensiva que el pressupost de la corporació de l'exercici 
2014 quedi aprovat definitivament.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats, i comunicar a l’adjudicatari que aquest 
acord perfecciona el contracte i dóna i inici a la seva execució. 
 
Sisè.- Donar compte a la Tresoreria i a comptabilitat de la corporació.” 
 
 
SUBVENCIONS 
 
8.- Atorgament de subvencions a favor del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.-  El municipi de San Juan de Limay (Nicaragua) té una població de més de 
19.000 habitants, majoritàriament camperols. Geogràficament, es troba a la zona més 
seca del país, la qual cosa fa que les condicions productives siguin bastant escasses.  En 
aquest context s’emmarca el Centre de Nutrició Infantil i Capacitació amb l’objectiu 
d’atendre la població infantil des d’1 fins a 6 anys per ajudar les famílies més empobrides, 
aportant un àpat diari i formació per dones embarassades. 
Fins ara, el centre es desenvolupava en un espai llogat, que ha quedat petit per atendre 
totes les famílies i necessitats detectades.  
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament planteja el projecte "CENIC- Centre de 
Nutrició i Capacitació San Juan de Limay” que té aquest any preveu la construcció d’un 
nou espai més gran i  adequat i que serà propietat de l’entitat que gestiona el projecte, on 
desenvoluparan les  seves funcions. Es pretén continuar donant els serveis actuals i 
ampliar-los amb les següents finalitats: contribuir a la disminució del percentatge de 
desnutrició, preparar els infants per a l’educació primària i ajudar les mares (moltes de les 
quals són solteres) per tal que elles puguin atendre els fills més grans. A més a més, el 
CENIC funciona en coordinació amb el Ministeri de Salut a través del qual es controla el 
pes i la talla dels infants. 
El nombre de beneficiaris directes actuals del projecte són 75 infants de famílies amb pocs 
recursos que viuen al sector urbà del municipi. 
 
L'Ajuntament de Celrà vol contribuir en aquest projecte amb una aportació econòmica de 
3.000 euros. 
  
Segon.- El municipi de Torola a El Salvador, és una petita població rural on la immensa 
majoria de la població és pobra. Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
s’ha elaborat un projecte construcció d’una granja de pollastres d’engreix, per tal d’oferir 
una opció que millori la dieta nutricional de les famílies residents al municipi. En aquest 
sentit es preveu la construcció d’una galera i la compra i instal·lació de l’equipament 
avícola (menjadores, abeuradors, instal·lació elèctrica, etc.). La galera tindrà capacitat per 
produir uns 1.000 pollastres. També es construirà un escorxador i es compraran els 
pollastres i l’equipament menor. 
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L'Ajuntament de Celrà té voluntat de contribuir en aquest projecte una aportació 
econòmica de 2.000 euros. 
  
Tercer.- La zona de la hamada del desert marroquí és un indret eminentment rural, on 
les persones viuen en poblats (anomenats ksars) i la seva economia es basa en 
l’agricultura, la ramaderia i el turisme. L’índex d’analfabetisme és força elevat, sobretot en 
la població adulta i femenina. Des de fa nou anys, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament amb el finançament de diversos ajuntaments, col·labora  amb aquesta 
zona a través d’una actuació integral que ha possibilitat la construcció d’escoles, llars 
d’infants, aules d’alfabetització de persones adultes, pous d’aigua, centres bàsics d’atenció 
sanitària i altres infraestructures per facilitar una millora global dels diferents poblats que 
formen el municipi rural d’Erfoud. En aquest context, l’actual projecte preveu la 
construcció d’una llar d’infants i aula de dones de 180 m2  i 80 m de tancat perimetral. La 
construcció disposarà de dues aules per als infants, una aula per dones, un despatx i els 
lavabos corresponents. 
 
L’Ajuntament  de Celrà vol contribuir en aquest projecte amb  una aportació econòmica de 
1.000 euros 
 
Quart.- L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres finalitats: ser una 
eina educativa, esdevenir font d’informació i servir com a dietari. S’edita a 30 països i es 
publica en 10 llengües diferents. Cada any s’edita sota un lema diferent, que vol fer 
reflexions al voltant de temes diversos: el gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, la 
política mundial, la religió, etc. El projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de 
sensibilització i el viatge d’anada i tornada.  Un dels principals objectius d’aquest any és 
fer una filmació del viatge, la producció de la qual derivarà en un documental amb vocació 
pedagògica que vol intentar mostrar una realitat:  la de l’Amèrica Llatina que camina cap a 
un món millor. Aquest audiovisual pretén donar la volta al punt de vista habitual i donar 
veu a experiències transformadores. El documental es projectarà en espais públics de 
manera gratuïta i també es penjarà a Internet per ser utilitzat lliurement. 
 
L’Ajuntament de Celrà té interès en col·laborar amb el projecte de l’Agenda 
Llatinoamericana amb una aportació econòmica de 600 euros. 
 
Cinquè.- L'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharauí (ACAPS) porta a terme una 
important tasca social, liderant la defensa dels drets humans "individuals i col·lectius del 
poble saharauí i promovent projectes d’assistència humanitària i programes de cooperació, 
desenvolupament i sensibilització envers la causa saharauí. 
  
L'Ajuntament de Celrà col contribuir a la causa de l'ACAPS, realitzant les següents 
aportacions econòmiques als projectes que es detallen a continuació:  
 
- Subvenció de 1.545 euros al Projecte "Vacances en Pau" gràcies al qual, l’any 2013 uns 
400 infants sahrauís han estat acollits per famílies catalanes durant els mesos de juliol i 
agost, dels quals 98 han estat en comarques gironines (3 infants acollits per famílies de 
Celrà) oferint-los atenció sanitària general i específica, i la possibilitat de gaudir de tot allò 
del que estan privats en els camps de refugiats en que viuen, on les condicions de vida 
són extremes.  
 
- Subvenció de 1.455 euros per al Projecte "Tarbies 2013: Un àpat diari per als nens i 
nenes de les escoles bressol dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) 
que té per objectiu principal la garantia d’un àpat diari als nens i nenes de 3 a 6 anys de 
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les escoles dels campaments, prevenint les malalties derivades de la mala alimentació. 
Aquest àpat, és un incentiu pels infants i les seves famílies per assistir amb regularitat a 
les escoles bressol, de manera que amb aquest projecte s’assoleix un doble objectiu ja 
que es fomenta l’assistència a les escoles en edat pre-escolar, facilitant així, l’accés a les 
escoles de primària.  
 
Sisè.- L’Entitat Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) treballa per la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’Aguacatán, un municipi del nord–
oest de Guatemala que té 54.000 habitants i el 70% de la població es troba en situació de 
pobresa, vivint immersa en una economia de subsistència basada en les exportacions de 
productes agrícoles.  Aquest municipi va ser fortament castigat durant més de 30 anys pel 
conflicte armat de Guatemala i ha estat privat de qualsevol possibilitat de 
desenvolupament social i econòmic. En aquest entorn, amb una societat aguateca en la 
que la discapacitat encara és un tema tabú i on els  sistemes de salut i d’educació són 
insuficients (a Aguacatán hi ha un sol metge per a més de 50.000 habitants), les persones 
amb discapacitat no tenen possibilitats d’aspirar a una vida digna en la qual puguin 
desenvolupar-se com a persones amb plens drets. 
L’associació GERD desenvolupa el “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones 
amb Discapacitat d’Aguacatán 2014” conjuntament amb l’associació de persones amb 
discapacitat d’Aguacatán que pretén garantir la continuïtat de l’escola especial que atén 
infants amb sordesa, ceguesa o discapacitat intel·lectual, per tal d’oferir-los una millor 
qualitat de vida i una possibilitat d’integració a la societat. 
En data 12 de desembre de 2013, el Sr. (...) amb DNI (...), en representació de l’entitat 
Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) amb NIF (...) ha sol·licitat a 
l’ajuntament de Celrà una aportació econòmica per tal de finançar el projecte de 
cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones amb discapacitat 
d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2014. 
L'Ajuntament de Celrà col contribuir a la causa del GERD donant suport al “Programa 
Integral d’Atenció especial per a Persones amb Discapacitat d’Aguacatán”, amb una 
aportació econòmica de 2.000 euros. 
 
Setè.- Ha emès informe la secretària de la corporació, en data 16 de desembre 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 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern 
la competència per aprovar l'atorgament de subvencions; 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local de la Corporació ha aprovat per unanimitat l’adopció 
del següent 
  

ACORD 
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Primer.- Atorgar una subvenció pels imports que tot seguit s'indiquen, a favor del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament amb NIF (...) i domicili a efectes de 
notificacions a Rambla Santa Mònica 10, 4t 08002 de Barcelona, destinades als projectes 
que es detallen a continuació:  
 

- Subvenció per un import de 3.000 euros al projecte 2089 "CENIC- Centre de 
Nutrició i Capacitació San Juan de Limay” que té  l’objectiu d’atendre la població 
infantil des d’1 fins a 6 anys per ajudar les famílies més empobrides, aportant un 
àpat diari i formació per dones embarassades. Aquest any el projecte preveu la 
construcció d’un nou espai més adequat per desenvolupar les  seves funcions. Es 
pretén continuar donant els serveis actuals i ampliar-los amb les següents 
finalitats: contribuir a la disminució del percentatge de desnutrició, preparar els 
infants per a l’educació primària i ajudar les mares (moltes de les quals són 
solteres) per tal que elles puguin atendre els fills més grans. A més amés, el CENIC 
funciona en coordinació amb el Ministeri de Salut a través del qual es controla el 
pes i la talla dels infants. El nombre de beneficiaris directes del projecte són 75 
infants de famílies amb pocs recursos que viuen al sector urbà del municipi. 

 
 

- Subvenció per un import de 2.000 euros al Projecte 2330 “ Granja de pollastres 
d’engreix a Torola” a El Salvador. Torola és una petita població rural on la immensa 
majoria de la població és pobra. El projecte preveu la construcció d’una granja de 
pollastres d’engreix, per tal d’oferir una opció que millori la dieta nutricional de les 
famílies residents al municipi. En aquest sentit es preveu la construcció d’una 
galera i la compra i instal·lació de l’equipament avícola (menjadores, abeuradors, 
instal·lació elèctrica, etc.). La galera tindrà capacitat per produir uns 1.000 
pollastres. També es construirà un escorxador i es compraran els pollastres i 
l’equipament menor. 

 
- Subvenció per un import de 1.000 euros al projecte 2508 “Construcció d’una Llar 

Infants  i aula de dones al Ksar Labrouj Maadid d’Efroud: La zona de la hamada del 
desert marroquí és un indret eminentment rural, on les persones viuen en poblats 
(anomenats Ksars) i la seva economia es basa en l’agricultura, la ramaderia i el 
turisme. L’índex d’analfabetisme és força elevat, sobretot en la població adulta i 
femenina. Des de fa nou anys, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
amb el finançament de diversos ajuntaments, col·labora  amb aquesta zona  a 
través una actuació integral que ha possibilitat la construcció d’escoles, llars 
d’infants, aules d’alfabetització de persones adultes, pous d’aigua, centres bàsics 
d’atenció sanitària i altres infraestructures per facilitar una millora global dels 
diferents poblats que formen el municipi rural d’Erfoud. En aquest context, l’actual 
projecte preveu la construcció d’una llar d’infants i aula de dones de 180 m2  i 80 m 
de tancat perimetral. La construcció disposarà de dues aules per als infants, una 
aula per dones, un despatx i els lavabos corresponents. 

 
- Subvenció per un import de 600 euros al Projecte 2552 – “Agenda 

Llationamericana Mundial 2014”. L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una 
iniciativa que té tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir font d’informació i 
servir com a dietari. S’edita a 30 països i es publica en 10 llengües diferents. Cada 
any s’edita sota un lema diferent, que vol fer reflexions al voltant de temes 
diversos: el gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió, 
etc. El projecte contempla dos pilars bàsics: la campanya de sensibilització i el 
viatge d’anada i tornada.  Un dels principals objectius d’aquest any és fer una 
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filmació del viatge, la producció de la qual derivarà en un documental amb vocació 
pedagògica que vol intentar mostrar una realitat:  la de l’Amèrica Llatina que 
camina cap a un món millor. Aquest audiovisual pretén donar la volta al punt de 
vista habitual i donar veu a experiències transformadores, el documental es 
projectarà en espais públics de manera gratuïta i també es penjarà a Internet per 
ser utilitzat lliurement. 

  
Segon.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 6.600 euros pels projectes 
subvencionats en l’apartat primer del present acord.  
 
Tercer.- Atorgar una subvenció pels imports que tot seguit s'indiquen, a favor de 
l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharauí de Girona (ACAPS), amb NIF (...)i 
domicili a efectes de notificacions al Carrer Mestre Civil, 3 de Girona, destinades als 
projectes que es detallen a continuació:  
 
- Subvenció de 1.545 euros al Projecte "Vacances en Pau" gràcies al qual, l'any 2012 uns 
400 infants saharauís han estat acollits per famílies catalanes durant els mesos de juliol i 
agost. (3 dels quals han estat acollits per famílies de Celrà) 
 
- Subvenció de 1.455 euros per al Projecte "Tarbies 2013: Un àpat diari per als nens i 
nenes de les escoles bressol dels campaments de refugiats saharauís de Tindouf (Algèria) 
que té per objectiu principal la garantia d’un àpat diari als nens i nenes de 3 a 6 anys de 
les escoles dels campaments, prevenint les malalties derivades de la mala alimentació.  
 
Quart.- Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 3.000 euros pels projectes 
subvencionats en l’apartat tercer del present acord.  
 
Cinquè.-  Atorgar una subvenció per import de 2.000 euros a favor de l’entitat Grup 
Editor de la Revista del Discapacitat (GERD) amb CIF (...) i domicili a efectes de 
notificacions C/ Firal, 22 – 17840 de Sarrià de Ter amb la finalitat de contribuir a la causa 
del projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a Persones amb 
discapacitat d’Aguacatán” a Guatemala durant el 2014. 
 
Sisè.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.000 euros a favor de l’entitat 
Grup Editor de la Revista del Discapacitat (GERD).  
 
Setè.- La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 10   9240   46600 
"Fons de Solidaritat i Cooperació" del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2013.  
 
 Vuitè.- 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 
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 
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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. 

 
5. 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. 
 

6. 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. 

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

ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 

8. 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. 

 
Novè.- 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.  
 
Desè.- Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació. ”  
 
 
9.- Atorgament de subvenció a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà. 
 
“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 12 de desembre de 2013, registre d’entrada municipal número 3378, 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 
2013. L’Associació de Comerciants de Celrà ha justificat una despesa superior a 2.000€ 
durant l’exercici 2013. 
 
En data 13 de desembre de 2013 el tècnic de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Celrà proposa la concessió d’una subvenció per import de 2.000 euros a favor de 
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l’Associació de Comerciants de Celrà per a donar suport al Pla de dinamització de l’any 
2013. 
 
Ha emès informe la Secretària de la Corporació, en data 16 de desembre de 2013. 
 
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; 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Primer.- Concedir una subvenció, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.000 
euros a favor de l’Associació de Comerciants de Celrà, amb NIF (...), domicili a efectes de 
notificacions al carrer Bòbiles, 9 de Celrà i número de compte (...) per a donar suport al 
Pla de dinamització de l’any 2013. 
 
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 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 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.  
 
Quart.- Comunicar el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la Corporació.” 
 
 
10.- Atorgament subvenció a favor de l'escola Les Falgueres. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer. El passat curs escolar 2012-2013 va quedar finalment completada l’escola Les 
Falgueres de Celrà omplint tots els cursos, oferint per primera vegada el 6è curs de 
primària. 
 
Des de la inauguració de l’escola i a mesura que ha anat creixent, el centre ha hagut 
d’equipar cada curs una nova aula, amb mobiliari i material didàctic per atendre 
correctament l’alumnat, fet que implica una important despesa per l’escola. 
 
Tot i això, l’escola no té tot el material que desitjaria per treballar, ja que el context 
econòmic actual no ha permès adquirir tots els recursos que requereix el 
desenvolupament dels diferents projectes educatius del centre. 
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Segon. En data 17 de desembre de 2013, registre d’entrada municipal 1-2013-3430-2 
l’escola Les Falgueres ha sol·licitat a l’Ajuntament una subvenció per tal de sufragar la 
despesa derivada de la compra de llibres de lectura i consulta per la biblioteca del centre, 
adjuntant les factures justificatives de la compra realitzada que sumen un import total de 
302,37 euros. 
 
Tercer. En data 17 de desembre de 2013 el regidor d’educació ha emès una proposta de 
concessió d’una subvenció per import de 300 euros a favor de l’escola Les Falgueres par 
tal de sufragar la despesa derivada de la compra de llibres per la biblioteca del centre. 
 
Quart. Ha emès informe la Secretaria, en data 17 de desembre 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; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i el Real Decret 887/06, 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 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern 
la competència per aprovar l’atorgament de subvencions; 
 
Per tot això, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. Concedir una subvenció per import de 300,00 euros a favor de l’escola Les 
Falgueres de Celrà, amb CIF (...), adreça Av. Països Catalans s/n, a fi de sufragar la 
despesa derivada de la compra de llibres de lectura i consulta per la biblioteca del centre. 
 
Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la subvenció concedida. Aquesta 
subvenció queda subjecta a les condicions següents: 
 

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 íntegrament a l’objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que 
s’ha destinat la subvenció. 

 
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 el 
logotip de l’Ajuntament de Celrà.  
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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. 

 
4. 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. 

 
Tercer. La despesa anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària número 76   3240   48002  
“Aportació centres educatius i AMPES” del pressupost de la corporació per a l’exercici 
2013. 
 
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 el present acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la 
Comptabilitat de la corporació.” 
 
 
PERSONAL 
 
11.- Retribucions complementàries: hores extraordinàries. 
 
“Des del mes d’octubre de 2012 fins al mes de juny de 2013 la Sra. (...), tècnica auxiliar 
de medi ambient, ha realitzat hores extraordinàries per a la implantació del porta a porta 
al municipi. 
 
Ha emès proposta el regidor de Medi Ambient, de data 12 de desembre de 2013, 
proposant el pagament de 80 hores extraordinàries a favor de la Sra. (...).  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova per 
unanimitat l’adopció del següent 

ACORD 
 
Primer. Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
1.623,20 € a favor de la Sra. (...) per la realització de 80 hores extraordinàries per a la 
implantació del porta a porta al municipi. 
 
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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12.- Retribucions complementàries: complement de productivitat. 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
S'ha acordat un complement de productivitat per tal de reduir l'absentisme del personal al 
servei de l'Ajuntament, en funció dels dies efectivament treballats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que el complement de productivitat està 
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa 
amb què el funcionari exerceix la seva feina. I en els mateixos termes es pronuncia 
l'article L’art. 103.c del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un text dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 
 
De conformitat amb l'article 22, setè, de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, allò disposat en els apartats anteriors 
d'aquesta llei ha d'entendre's sense perjudici de les adequacions retributives que, amb 
caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball 
pel grau de consecució dels objectius fixats en el mateix. 
 
Vista la competència de la Junta de Govern de la Corporació, en virtut del Decret 
d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny de 2013, pel qual es delega a la Junta de Govern 
la competència per aprovar la distribució de les retribucions complementàries que no 
siguin fixes i periòdiques; 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per 
l’import total de 25.418,07 euros, en concepte de complement de productivitat amb 
l'objectiu de reduir l’absentisme laboral, pels dies efectivament treballats, a favor del 
personal i quanties que es relaciona a l’annex adjunt. 
 
Segon.- Imputar la despesa en les aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 
2013 de la Corporació següents: 11 9200 15000 “Productivitat personal Serveis Generals”, 
12 9310 15000 “Productivitat personal Serveis Econòmics”, 14 4390 15000 “Productivitat 
personal promoció econòmica”, 14 4910 15000 “Complement Productivitat”, 23 1700 
15000 “Productivitat personal medi ambient”, 30 3300 15000 “Complement Productivitat”, 
30 3320 15000 “Productivitat Biblioteca”, 40 3400 15000 “Productivitat personal esports”,  
50 3371 15000 “Complement Productivitat”,  70 2300 15000 “Complement Productivitat”, 
76 3200 15000 “Complement Productivitat”, 76 3211 15000 “Complement Productivitat”, 
77 3351 15000 “Complement Productivitat”, 80 1550 15000 “Productivitat personal 
serveis via pública” i 80 1610 15000 “Productivitat personal EDAR”. 
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Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
Corporació.” 

 
13.- Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
No s’escau. 
 
14.-  Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20.45 hores, de tot el qual, jo, com a secretària, en dono fe. 
 
 
 


