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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 7/2013
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 9 de juliol de 2013
Horari: de 20.30 hores a 21.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 9 de juliol 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  que  integren  l’Ajuntament  en  Ple  i  que  a 
continuació  es  relacionen,  en  sessió  ordinària  i  primera  convocatòria,  sota  la 
presidència de l’alcalde, i assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde

Sr. Gerard Fernàndez Tatjé

Tinents d’Alcalde

Sr. Daniel Cornellà Detrell
Sr. Josep Bartis Fàbrega 
Sr. Magno Remo Maneu Marcos

Regidors/es

Sra. Júlia Palomer Mallorquí
Sra. Susana Pascual Pozo
Sra. Montserrat Rivas Nuñez
Sra. Mariona Carolà Vilà
Sr. Josep Amores Adroher
Sr. Albert Puig i Boada
Sr. David Mas Roselló

Interventor

Sr. Ramon Boada Oliveras

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l’alcaldia presidència es declara oberta la sessió, i es despatxen els assumptes que 
figuren a l’ordre del dia i que són els següents:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
11 DE JUNY DE 2013 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 20 DE JUNY 
DE 2013.

D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  91.1  del  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de  les  entitats  locals,  l’alcalde  pregunta  si  algun  membre  de  la  corporació  ha  de 
formular alguna observació de les actes que es van distribuir amb la convocatòria.

No es formula cap observació, per la qual cosa les actes de la sessió ordinària del dia 
11 de juny de 2013 i de la sessió extraordinària del dia 20 de juny de 2013 s’aproven 
per unanimitat.

2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 339/2013, DE 25 DE JUNY, 
EN VIRTUT DEL QUAL S’APROVA LA NOVA CONFIGURACIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, 
que fa una lectura del Decret d’alcaldia 339/2013, de 25 de juny, en virtut del qual 
s’aprova la nova configuració de la Junta de Govern Local i que diu així: 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En sessió plenària de data 5 de juliol de 2011 es va acordar constituir la Junta de  
Govern Local com a òrgan necessari de l’organització municipal d’aquest Ajuntament,  
de conformitat amb el que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases de règim local.

2.- En data 15 de juny de 2011, mitjançant decret d’Alcaldia 318/2011, es va aprovar  
la nova configuració de la Junta de Govern Local, la seva periodicitat, així com se li va  
delegar competències de l’alcaldia.
 
3.-  Que,  en virtut  de l’acord de govern subscrit  entre  ICelrà-AM i  CUP-PA,  es va  
establir que durant els primers dos anys assumiria l’Alcaldia el cap de la llista de la  
CUP-PA i que els dos següents ho faria el cap de la llista d’ ICelrà-AM.

A tal efecte, en sessió plenària de data 11 de juny de 2013 es va prendre coneixement  
de la renúncia al càrrec d’alcalde per part del Sr. Daniel Cornellà Detrell i en sessió  
plenària extraordinària, de data 20 de juny de 2013, el Sr. Gerard Fernandez Tatjé va  
ésser elegit Alcalde de Celrà.
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FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2  
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la  
Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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 amb els articles 35.2.d), 52 i 113.3 del ROF i demés  
legislació complementària.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació  
esmentada

HE RESOLT

Primer.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat  
municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 

President: Sr. Gerard Fernandez Tatjé

Vocals: 

• Sr. Daniel Cornellà Detrell
• Sr. Magno Maneu Marcos
• Sr. Josep Bartis Fàbrega

Segon.- Podran també assistir a les sessions de la Junta de Govern Local, amb la  
finalitat  de  seguir  els  assumptes  referits  a  matèries  objecte  de  delegació,  les  
Regidores  delegades  a  les  quals  se’ls  confereixi  delegacions  de  l’Alcaldia  i  amb  
l’objecte d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats.

Tercer.- La periodicitat de la Junta de Govern Local serà quinzenal,  amb caràcter  
ordinari el primer i tercer dimarts de cada mes, no festius, si és festiu, se celebrarà el  
següent dia hàbil. S’exceptua el primer dimarts del mes de gener i tot el mes d’agost.

Quart.- La  Junta  de  Govern  Local,  la  competència  bàsica  de  la  qual  és  donar  
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions,  
ostentarà, per delegació d’aquesta, les mateixes competències atribuïdes pel Decret  
d’Alcaldia 318/2011, de 15 de juny de 2011, i que són les següents: 

En matèria d'Urbanisme 

1. Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat  
següents: 

- Els Plans Parcials urbanístics. 

- Els Plans Especials urbanístics. 

- Els Plans Especials de Millora Urbana. 

2. Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes  
d'urbanització complementaris. 

3.  En  general,  l'aprovació  de  qualsevol  altre  instrument  de  planejament  o  gestió  
urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual  
no es trobi atribuïda al Ple de la Corporació. 

4. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d'obres majors.  
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5. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis en els supòsits previstos a l'article  
21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la  
seva redacció actual. 

En matèria de Contractació i Patrimoni 

1. Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions demanials, quan  
el seu import no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i la seva  
quantia  superi  els  3.000,00  EUR,  incloent  aquesta  competència  l'aprovació  de  tot  
l'expedient de contractació,  des de el seu inici  fins la seva definitiva finalització o  
resolució, inclosa la seva modificació, interpretació i revisió de preus, així  com els  
actes d'autorització i disposició de despeses. 

2. Adquisició de béns i drets, quan el seu valor excedeixi de 3.000,00 Euros però no  
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

3. Aprovar  els expedients  relatius  a les  concessions demanials,  quan el  seu valor  
excedeixi  de  3.000,00  Euros  però  no  superin  el  10% dels  recursos  ordinaris  del  
pressupost.

4. Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan  
el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

5. Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris  
del pressupost.

En matèria de Personal 

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats  
pel Ple. 

2. Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal. 

3. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

En matèria d'Hisenda 

1. Aprovar l'atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les  
Bases d'Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases particulars  
reguladores  de  les  corresponents  convocatòries,  quan  aquestes  requereixin  
concurrència pública. 

Cinquè.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local,  
en  els  termes  i  dins  dels  límits  d’aquesta  delegació,  no  sent  susceptibles  de  ser  
delegades en cap altre òrgan. 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local,  en virtut d’aquesta  
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la  
part expositiva, del text següent: 

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant  
Decret d’Alcaldia 339/2013, de data 25 de juny”.
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Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a  
titular  de  la  competència  originària,  a  la  qual  s’haurà  de  mantenir  informada  de  
l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims. 

Sisè.- Aquestes  delegacions,  en conformitat  amb el  que disposa  l’article  44.2 del  
Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia  
següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí  
Oficial  de  la  Província,  i  tindran  caràcter  indefinit,  sense  perjudici  de  la  potestat  
d’advocació per aquesta Alcaldia.

 Setè.- Notificar  aquesta  resolució  a  tots  els  Regidors  i  Regidores  afectats,  als  
Portaveus  dels  Grups  Polítics  Municipals  i  al  personal  tècnic  i  administratiu  dels  
diferents serveis municipals, pel seu coneixement i efectes. 

Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del  
que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual  
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats  
Locals. 

Novè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la propera sessió plenària.”

El Ple es dóna per assabentat.  

3. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 340/2013, DE 25 DE JUNY, 
EN VIRTUT DEL QUAL ES CONFEREIXEN DELEGACIONS ALS REGIDORS/ES.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, 
que fa una lectura del Decret d’alcaldia 340/2013, de 25 de juny, en virtut del qual es 
confereixen les delegacions als/les diferents regidors i regidores, i que diu així:

“ANTECEDENTS DE FET 

1. En l’estructura del cartipàs municipal per a l’actual mandat corporatiu 2011/2015,  
es va dictar el decret d’alcaldia número 317/2011, de 15 de juny, sobre delegació  
d’atribucions de l’alcalde en diferents regidors/es de l’Ajuntament, i segons el qual es  
conferien  les  delegacions  en  diferents  camps  d’actuació  i  matèries  als  regidors  i  
regidores de l’equip  de govern,  reservant-se l’alcaldia  totes aquelles  competències  
indelegables, i especialment allò referent a cultura, serveis a les persones, hisenda,  
seguretat ciutadana, atenció a la ciutadania i totes aquelles matèries no delegades  
específicament.

2. En data 20 de juliol de 2012,  mitjançant decret d’alcaldia número 365/2012, es va  
modificar parcialment la resolució d’aquesta alcaldia, número 317/2011 de 15 de juny,  
sobre delegacions als regidors/es, de manera que l’alcalde Sr. Daniel Cornellà Detrell,  
passava a assumir les matèries relacionades en l’àmbit de la comunicació, a més de  
les que ja tenia conferides.

3. En data 15 de maig de 2013, mitjançant decret d’alcaldia número 256/2013, es van  
modificar parcialment les resolucions d’alcaldia número 317/2011, de 15 de juny de  
2011,  sobre  delegacions  als  regidors/es  i  365/2012,  de  20  de  juliol  de  2012,  de  
manera que l’alcalde Sr. Daniel  Cornellà  Detrell  assumia les matèries relacionades  
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amb el medi ambient i la mobilitat i la regidora Sra. Júlia Palomer Mallorquí assumia el  
camp d’actuació en temes relacionats amb joventut i comunicació.

4. Que en virtut de l’acord de govern subscrit entre ICelrà-AM i CUP-PA, es va establir  
que durant els primers dos anys assumiria l’alcaldia el cap de la llista de la CUP-PA i  
que els dos següents ho faria el cap de la llista d’ICelrà-AM.

A tal efecte, en sessió plenària de data 11 de juny de 2013 es va prendre coneixement  
de la renúncia al càrrec d’alcalde per part del Sr. Daniel Cornellà Detrell i en sessió  
plenària extraordinària, de data 20 de juny de 2013, el Sr. Gerard Fernandez Tatjé va  
ser elegit alcalde de Celrà.

FONAMENTS DE DRET

1.  L’article  43  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  
entitats locals estableix la possibilitat que l’alcaldia pugui delegar en els regidors/es  
municipals  l’exercici  d’aquelles  atribucions  pròpies,  que  no  siguin  indelegables  
legalment.

Aquesta alcaldia considera convenient modificar les delegacions conferides mitjançant  
els  decrets  d’alcaldia  número  317/2011,  de  15  de  juny,  sobre  delegacions  als  
regidors/es, 365/2012, de 20 de juliol, i  256/2013, de data 15 de maig de 2013 de 
modificació de les delegacions.

Atès que els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de  
règim local,  i  53 del Text refós de la Llei municipal  i  de règim local de Catalunya  
estableixen la facultat de l’alcalde de delegar les atribucions que la Llei li atorga.

En virtut de l’esmentat anteriorment,

RESOLC

Primer. Conferir als regidors i regidores que s’expressen les delegacions següents:

1. Regidoria de Cultura, Serveis Socials, Salut, Atenció a la Ciutadania,   
Cooperació, Medi Ambient i Mobilitat: senyor DANIEL CORNELLÀ DETRELL

2. Regidoria d’Educació i Règim Interior  :   Senyor JOSEP BARTIS FÀBREGA

3. Regidoria  de  Participació  Ciutadana i  Esports:   senyor  MAGNO MANEU 
MARCOS.

4. Regidoria de Promoció Econòmica i Igualtat  : senyora SUSANA PASCUAL 
POZO

5. Regidoria de Joventut i Comunicació  : senyora JÚLIA PALOMER MALLORQUÍ

Restant al meu càrrec allò referent a Territori, Hisenda, Seguretat Ciutadana i totes  
aquelles matèries no delegades.
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A  efectes  de  delimitació  de  l’àmbit  d’actuació  de  cadascuna  de  les  regidories,  
correspondran  a  aquestes,  a  títol  merament  enunciatiu  i  no  exhaustiu,  els  camps  
d’actuació i matèries següents:

1. REGIDORIA DE CULTURA, SERVEIS SOCIALS, SALUT, ATENCIÓ A LA 
CIUTADANIA, COOPERACIÓ, MEDI AMBIENT I MOBILITAT

CULTURA

1. Foment, promoció i difusió cultural

2. Organització i tramitació d’activitats culturals i lúdiques 

3. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a servei cultural

4. Manteniment d’infraestructures culturals en coordinació amb la regidoria de territori

5. Gestió, conservació i propostes del patrimoni històric-artístic 

6. Festes populars

7. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea

SERVEIS SOCIALS

1. Gestió de les polítiques d’acció social i gent gran

2. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de Serveis Socials

3. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea.

SALUT

1. Sanitat i salut pública.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea.

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

1.  Promoure  i  mantenir  relacions  amb  la  ciutadania  i  les  entitats  i  associacions  
ciutadanes.

2. En general, qualsevol altra actuació relacionada amb aquesta matèria.

COOPERACIÓ

1. Foment de la política municipal en matèria de cooperació i solidaritat.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquesta matèria.

MEDI AMBIENT
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1. Gestió, direcció i control del medi ambient. 

2. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, canvi  
climàtic) i energies renovables.

3. Prevenció d’incendis i mesures en tot el municipi.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora.

MOBILITAT

1. Manteniment infraestructura, senyalització viària, definició d’itineraris accessibles i  
transport urbà, en coordinació amb la regidoria de Territori.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de 
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial 
a favor d’un altre regidor o regidora

2. REGIDORIA D’EDUCACIÓ I RÈGIN INTERIOR

EDUCACIÓ

1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes. 

2. Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats educatives. 

3.  Manteniment  d’infraestructures  escolars  en  coordinació  amb  la  regidoria  de  
Territori.

4. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb les Escoles Bressol municipals i  
l’Escola Municipal de Dansa.

5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora.

RÈGIM INTERIOR

1. Política i gestió de personal.

2. Coordinació de regidories i personal.

3. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora.

3. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ESPORTS
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora.

ESPORTS

1. Activitats relacionades amb el món de l’esport.

2.  Gestió  i  direcció  dels  equipaments  i  altres  instal·lacions  municipals  de  caràcter  
esportiu.

3. Foment, promoció i difusió de l’esport.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora.

4. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I IGUALTAT

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport al  
comerç. 

2. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb el turisme.

3. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la promoció econòmica.

4. Coordinació i supervisió de la borsa de treball. 

5. Gestió i direcció de la formació ocupacional en el municipi. 

6. Gestió i direcció dels plans d’ocupació gestionats per l’Ajuntament. 

7. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 

8. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora

IGUALTAT

1. En general, qualsevol activitat relacionada amb la igualtat

5. REGIDORIA DE JOVENTUT i COMUNICACIÓ

JOVENTUT

1. Activitats relacionades amb el món de la joventut.
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2. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, tal com  
el Casal de Joves.

3. Organització d’activitats dirigides a la joventut.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de  
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial  
a favor d’un altre regidor o regidora.

COMUNICACIÓ

1. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la comunicació.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de 
competència d’aquesta alcaldia, no hagi estat objecte de delegació general ni especial 
a favor d’un altre regidor o regidora

Segon. Les anteriors delegacions en els regidors delegats són genèriques i engloben  
les facultats de direcció, impuls, gestió, fins i tot la firma de quants documents de  
tràmit siguin necessaris, i control dels serveis i activitats objecte de la delegació, i  
presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o la Junta de Govern Local, sense  
incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers  
que queda reservat a l’alcalde o al Ple en funció de les respectives competències, i  
sota la coordinació de l’alcaldia. 

Tercer.  Aquesta  alcaldia  es  reserva  totes  aquelles  competències  indelegables  
establertes en l’article 21.1 i 2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases del règim local, així com,   les establertes en l’article 53 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  especialment  allò  referent  a  Territori,  Hisenda,  Seguretat  
Ciutadana, i totes aquelles matèries no delegades, que corresponen, a títol merament  
enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents:

ALCALDIA

1. TERRITORI

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

1. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial del  
municipi,  en  els  tràmits  que  siguin  de  competència  municipal  i  les  de 
planejament urbanístic.

2. Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de gestió.

3. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals que en cada  
exercici el pressupost municipal assigni a l’àrea. 

4. Llicències i autoritzacions relatives a ocupació de la via pública o de terrenys  
d’ús públic vinculades a llicències urbanístiques.
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5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència  
d’aquesta alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a  
favor d’un altre regidor o regidora.

HABITATGE

1. Edificació, que inclou, entre altres matèries, la tramitació de les llicències i  
altres autoritzacions de caràcter urbanístic.

2. Rehabilitació urbana i control del deure de conservació.

3. Protecció de la legalitat urbanística.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència  
d’aquesta alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a  
favor d’un altre regidor o regidora.

ESPAIS PÚBLICS

1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals que en  
cada exercici el pressupost municipal assigni a l’àrea.

2. Manteniment i serveis.

3. Manteniment d’infraestructures escolars, culturals i esportives.

4. Autoritzacions d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials al sòl, vol o  
subsòl de terrenys demanials de titularitat municipal, a favor de companyies de  
serveis,  i  quantes  llicències  urbanístiques  siguin  necessàries  per  a  la  seva  
realització.

5.  Coordinació  dels  serveis  municipals  afectats  per  les  polítiques  d’actuació  
relacionades amb el paisatge urbà.

6. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència  
d’aquesta alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a  
favor d’un altre regidor o regidora.

PATRIMONI

1. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipals.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència  
d’aquesta alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a  
favor d’un altre regidor o regidora.

SERVEIS MUNICIPALS

1. Gestió i coordinació dels serveis públics municipals.

2.  En  general,  qualsevol  altra  activitat  relacionada  amb  l’Àrea,  de  competència  
d’aquesta alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor  
d’un altre regidor o regidora.
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2.- HISENDA

1. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer.

2. Planificació, proposta i gestió pressupostària.

3. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea.

3.- SEGURETAT CIUTADANA

1. Coordinació i supervisió de les activitats de seguretat ciutadana i circulació. 

2. Potestat sancionadora per l’incompliment de les ordenances municipals de caràcter  
governatiu.

3. Protecció civil.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea

Quart.  Delegar  de  forma  indistinta,  en  tots  els  regidors  i  regidores  d’aquest  
Ajuntament, Sr. Daniel Cornellà Detrell, Sr. Josep Bartis Fàbrega, Sra. Júlia Palomer  
Mallorquí,  Sr.  Magno Maneu Marcos, Sra. Susana Pascual  Pozo, Sra. Montse Rivas  
Núñez, Sra. Mariona Carolà Vilà, Sr. Josep Amores Adroher, Sr. Albert Puig Boada i Sr.  
David Mas Roselló les competències que a aquesta alcaldia li atorga l’article 51.1 del  
Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre,  
per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.

Aquesta delegació faculta  a tots  els regidors i  regidores per autoritzar matrimonis  
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells.

A aquests efectes, la coordinació per a la designació del regidor o regidora actuant,  
s’establirà a través del Jutjat de Pau.
 
Cinquè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen els  
articles 43 i següents del ROF i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no  
sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Sisè.  Aquestes  delegacions,  en  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  44.2  del  
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat  
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 26 de juny  
de 2013 amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta  
alcaldia.

En  cas  d’absència,  vacant,  malaltia  o  qualsevol  altre  impediment  dels  regidors  i  
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències  
aquesta alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests  
efectes  exercitada  la  potestat  d’advocació,  en  base  a  la  present  resolució,  sense  
necessitat  d’una nova expressa en aquest  sentit,  sempre que així  es  notifiqui  als  
interessats en l’expedient.
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L’alcaldia podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió dels serveis  
quan, per raó especial o d’oportunitat, s’estimi necessari, i  el seu manteniment es  
produeix mentre no s’acordi la seva expressa revocació.

Setè.  Notificar  aquesta  resolució  als  designats,  que  es  considerarà  acceptada 
tàcitament, llevat manifestació expressa, en un termini de 24 hores des de la seva  
notificació, o es fa ús de la delegació i procedir a la seva publicació en el Butlletí  
Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament,  sense  
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per  
l’alcalde.

Vuitè. Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió plenària que se celebri,  
i  publicar  el  seu text en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  en compliment del que  
disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat.”  

El Ple es dóna per assabentat.

4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 341/2013, DE 25 DE JUNY, 
EN VIRTUT DEL QUAL ES NOMENEN ELS TINENTS D’ALCALDE.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, la 
que fa una lectura del Decret d’alcaldia 341/13, de 25 de juny, en virtut del qual es 
nomenen els tinents d’alcalde de la corporació, i que diu així: 

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  En  data  15  de  juny  de  2011,  mitjançant  decret  d’Alcaldia  316/2011,  es  van  
nomenar  Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament als Regidors membres de la Junta de  
Govern.

2. Que en virtut de l’acord de govern subscrit entre ICelrà-AM i CUP-PA, es va establir  
que durant els primers dos anys assumiria l’alcaldia el cap de la llista de la CUP-PA i  
que els dos següents ho faria el cap de la llista d’ICelrà-AM.

A tal efecte, en sessió plenària de data 11 de juny de 2013 es va prendre coneixement  
de la renúncia al càrrec d’alcalde per part del Sr. Daniel Cornellà Detrell i en sessió  
plenària extraordinària, de data 20 de juny de 2013, el Sr. Gerard Fernandez Tatjé va  
ser elegit alcalde de Celrà.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat  amb el  que disposa  l'article  23.3.  de la  Llei  7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 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 amb el que  disposa l’ article 46.1 del Reglament d’  
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,  aprovat per Real  
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, és competència d'aquesta Alcaldia, procedir al  
nomenament  dels  tinents  d’alcalde,  mitjançant  Decret,  d'entre  els  membres  de  la  
Junta de Govern Local.

Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 del  
Decret  Legislatiu  2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text Refós de la  Llei  
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb el que disposa l’article  
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, els  
articles 46 i següents del Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de  
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i demés 
legislació concordant, amb data d’avui, es modifica la designació dels membres de la  
Junta de Govern, mitjançant Decret d’Alcaldia.

Per tot això, 
HE RESOLT

Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del dia d'avui,  
als  Regidors  membres de la  Junta  de Govern que a  continuació  es relacionen,  el  
primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia  en els casos de vacant,  absència,  
malaltia, o qualsevol altra impossibilitat:

 Primer Tinent d’ Alcalde : Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL
 Segon Tinent d’ Alcalde : Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA 
 Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. MAGNO MANEU MARCOS
 

Segon.-  Establir  que  en  cas  d'absència,  vacant,  malaltia  o  qualsevol  altra  
impossibilitat d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la  
legislació  vigent  i,  en especial,  l'ordenació  de pagaments  i  l'autorització  de talons  
bancaris,  seran desenvolupades  pels  Tinents  d'Alcalde,  en conformitat  amb l'ordre  
següent:

1er:  El Primer Tinent d'Alcalde, senyor Daniel Cornellà Detrell
2n: Indistintament, els Tinents d'Alcalde, senyors Josep Bartis Fàbrega i
Magno Maneu Marcos 

Tercer.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del terme  
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al  
Tinent d'Alcalde que hagin d'assumir les seves competències.

De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda  
pel Primer Tinent d'Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents i  
Tinentes d'Alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de  
donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui  
actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells.

Quart.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que  
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions  
com  Alcalde  accidental,  no  podent,  durant  l'esmentat  exercici,  ni  modificar  les  
delegacions  ja  efectuades  per  aquesta  Alcaldia  amb anterioritat,  ni  atorgar  altres  
noves.

Cinquè.-  Donar  compte  d'aquesta  resolució  al  Ple  de  l'Ajuntament  en  la  propera  
sessió ordinària.” 

El Ple es dóna per assabentat. 
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5.  DONACIÓ DE  COMPTE DEL  NOMENAMENT DE  PORTAVEUS  DELS  GRUPS 
MUNICIPALS ICELRÀ-AM I CUP-PA.

L’alcalde dóna compte del nomenament dels portaveus dels grups municipals ICelrà-M 
i CUP-PA, i que són els següents: 

 Del GM CUP-PA
• Portaveu titular: Sr. Daniel Cornellà Detrell
• Portaveu suplent: Sr. Josep Bartis Fàbrega

 Del GM ICelrà-AM
• Portaveu titular: Sr. Magno Maneu Marcos
• Portaveu suplent: Sra. Susana Pascual Pozo

El Ple es dóna per assabentat.

6. DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ COM A REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, la 
qual fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

“En sessió plenària de data 21 de juny de 2011 es va acordar el nomenament dels  
representants d’aquesta corporació en les entitats, institucions i organismes en els  
quals es requereix presència corporativa. 

En virtut del pacte de govern d’ICelrà-AM i CUP-PA pel mandat 2011-2015, el dia 20 
de juny de 2013, a la casa consistorial de Celrà, en sessió pública extraordinària, es  
va celebrar el ple de la corporació per a l’elecció del nou Alcalde, resultant elegit el  
candidat que encapçalava la llista d’ICelrà-AM, el Sr. GERARD FENENT-LES TATJÉ, raó  
per la qual, cal modificar alguns dels nomenaments efectuats.

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’ adopció del següent

ACORD

Primer.- Nomenar  el  Sr.  Gerard  Fernàndez  Tatjé  com  a  representant  d’aquesta  
Corporació en les entitats, institucions i organismes que s’indiquen a continuació:

 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA  
LLERA DEL TER: com a Alcalde-President.

 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE 
CELRÀ : com a President del Consell 

 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: com a President del Consell
 CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN: com a President del Consell
 CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA: com a President del Consell
 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
 JUNTA DE GOVERN DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
 CONSORCI  GOVERN  TERRITORIAL  DE  SALUT  GIRONÈS-  PLA  DE 

L’ESTANY – SELVA INTERIOR: com a vocal titular
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Segon.- Nomenar  el  Sr.  Daniel  Cornellà  Detrell  com  a  representant  d’aquesta  
Corporació en les entitats que s’indiquen a continuació:

 CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS DE CELRÀ: com a representant suplent.
 CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN

         
Tercer.-  Comunicar  aquest  acord  als  regidors  afectats,  així  com  a  les  diferents  
entitats, institucions i organismes, pel seu coneixement i efectes.”

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Puig Boada, portaveu de GM CIU, el qual 
demana que de la mateixa manera que es designen membres que també se celebrin 
els consells, almenys un cop a l’any.  
L’alcalde pren nota de la petició.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.

Vots a favor (6):

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.

Abstencions (5):

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló.

7.  INTERPOSICIÓ  DEL  RECURS  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DAVANT LA 
SALA  CONTENCIOSA  ADMINISTRATIVA  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 
JUSTÍCIA DE  CATALUNYA CONTRA LA  RESOLUCIÓ DE  LA  CONSELLERA DE 
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE DATA 14 DE MAIG DE 2013, 
PER  LA  QUAL  ES  DESESTIMA  EL  REQUERIMENT  PREVI  INTERPOSAT  PER 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ CONTRA LA RESOLUCIÓ GRI/145/2013, DE 25 DE 
GENER, RELATIVA A LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE GIRONA I DE 
CELRÀ.

L’alcalde explica que l’Ajuntament de Celrà va interposar un requeriment previ contra 
la Resolució GRI/145/2013, de 25 de gener, relativa a la delimitació, en el tram 
en desacord, entre els municipis de Girona i Celrà, i que ha estat desestimat. I el 
que es proposa és interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució de 
la  consellera de Governació  i  Relacions Institucionals,  de data  14 de maig  de 
2013, per la qual es desestima el requeriment previ interposat.  

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, 
la qual fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

“ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 6 de febrer de 2013 es publica en el DOGC número 6309 la Resolució  
GRI/145/2013, de 25 de gener, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre  
els municipis de Girona i de Celrà, en virtut de la qual es resol que la delimitació és la  
que  consta  a  l’Acta  de  l’operació  practicada  per  reconèixer  la  línea  de  terme  i  
assenyalar les fites comunes als termes municipals Girona i de Celrà, de 5 de juny de  
1976,  i  els  quaderns  topogràfics  annexos,  elaborats  per  l’Instituto  Geográfico  y  
Catastral,  i  que  està  representada  en  l’informe  sobre  la  línia  de  terme  entre  els  
municipis de Celrà i de Girona, de 6 d’agost de 2008, elaborat per la Direcció General  
d’Administració Local.

Resolució contra la qual l’Ajuntament de Celrà va mostrar la seva total disconformitat  
interposant,  dins  de termini,  requeriment  previ  contra  la  Resolució  dictada  per  la  
vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals de data  
25 de gener de 2013, en virtut del Decret d’Alcaldia 162/2013, de data 4 d’abril, que  
va ésser ratificat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 d’abril de 2013.

2. En data 6 de juny de 2013, registre d’entrada municipal número 1687, la Direcció  
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ens notifica la resolució  
de la consellera de Governació i Relacions Institucionals de data 14 de maig de 2013,  
per la qual es desestima el requeriment previ interposat per l’Ajuntament de Celrà  
contra la Resolució GRI/145/2013, de 25 de gener, relativa a la delimitació entre els  
municipis de Girona i de Celrà. 

FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb el que disposa l’article 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,  
reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa-Administrativa  “en  els  litigis  entre  
Administracions, el termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos  
mesos, i quan hagués precedit el requeriment regulat en els tres primers apartats de  
l’article 44, el termini es comptarà des del dia següent a aquell en que es rebi la  
comunicació de l’acord exprés o s’entengui presumptament rebutjat”.

I  a  efectes  de  còmput  de  terminis,  la  resolució  de  la  consellera  de  Governació  i  
Relacions Institucionals va tenir entrada a l’Ajuntament de Celrà el dia 6 de juny de  
2013, registre d’entrada municipal número 1687.

I vista la competència del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2.j de la  
Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local,  segons redacció  
donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la  
modernització del govern local.

És per tot això, que des d’aquesta Alcaldia es proposa al Ple Municipal l’adopció del  
següent

ACORD

Primer. INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant  la  Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Resolució de la  
consellera de Governació i Relacions Institucionals de data 14 de maig de 2013, per la  
qual es desestima el requeriment previ interposat per l’Ajuntament de Celrà contra la  
Resolució GRI/145/2013, de 25 de gener, relativa a la delimitació entre els municipis  
de Girona i de Celrà.

Segon. QUE SIGUI ADMÈS el present escrit i  es tingui per interposat el present  
recurs contenciós administratiu,  per tal que es requereixi l’expedient administratiu i  
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conferint  al  procediment  el  curs  previst  en  la  Llei  Jurisdiccional  contenciosa  
administrativa.

Tercer. ENCOMANAR la defensa i representació de l’ Ajuntament de Celrà en aquest  
recurs  al  lletrat  Sr.  Xavier  Hors  Presas  i  als  companys  del  seu  despatx  i  a  la  
Procuradora de Barcelona Sra. Elisa Rodés Casas, de conformitat amb el que disposen  
els articles 551.3 de la LOPJ i  24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la  
Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Quart. FACULTAR a  l’Alcalde-President  de  l’Ajuntament  de  Celrà,  senyor  Gerard  
Fernàndez Tatjé, per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu  
aquest  acord i  per atorgar poders generals  per a plets,  en representació  d’aquest  
Ajuntament,  a  l’advocat  del  Col·legi  de  Girona,  el  senyor  Xavier  Hors  Presas  i  
companys  de  despatx;  Procuradora  de  Barcelona  la  Sra.  Elisa  Rodés  Casas;  o  
qualsevol altre/a que en el futur es pugui assenyalar.”

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Puig Boada, portaveu del GM CIU, el qual 
pregunta que si amb les converses que s’han mantingut amb l’Ajuntament de Girona 
hi ha alguna possibilitat de resoldre’s a favor de Celrà aquest assumpte o que, malgrat 
la interposició del recurs contenciós administratiu, hi ha la certesa que no servirà per a 
res. 
 
L’alcalde respon que l’Ajuntament,  com a representant del poble de Celrà, no pot 
renunciar a que el Castell de Sant Miquel quedi fora del terme municipal de Celrà per 
tot el que ha representat al llarg de la història i per això s’ha d’intentar lluitar fins allà 
on sigui possible. És molt difícil però s’ha de lluitar fins a l’últim moment. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (11):

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló.

8.  APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ D’UN NOU FITXER AMB DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, 
que fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

“ANTECEDENTS DE FET

1. L’Ajuntament de Celrà disposa de diferents fitxers amb dades de caràcter personal  
creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de  
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Protecció de Dades. En el moment actual es fa necessari crear un nou fitxer per a  
tractar les dades d’usuaris del servei de recollida selectiva “Porta a porta”, que s’ha  
instaurat al municipi.

2. La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques per al  
tractament de dades de caràcter personal té la seva regulació en l’article 20 de la Llei  
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on  
s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de  
disposició general publicada posteriorment en diari oficial.

FONAMENTS DE DRET

1. 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.

2. Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de protecció  de dades de caràcter  
personal.

3. Llei 32/2010, de l’1 d'octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

4. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de  
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

Sobre la base d’aquests antecedents aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació  
l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar, amb caràcter inicial,  la creació del fitxer amb dades de caràcter  
personal  de  titularitat  d'aquesta  corporació,  la  denominació  i  altres  referències  
bàsiques del qual s’especifica en l’annex.

Segon. El fitxer que s’indica en l’annex se regirà per la normativa vigent en matèria  
de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i procediment  
administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta  
de normes legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

Tercer. El responsable del tractament serà l’Ajuntament de Celrà, el qual adoptarà les  
mesures  tècniques,  de  gestió  i  organitzatives  necessàries  per  tal  de  garantir  la  
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels  
seus drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s’apliquen en  
funció del nivell  de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a  
nivell intern d’allò que preceptua el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que  
aprovà el  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13 de  
desembre.  El  detall  d’aquestes  mesures  i  la  seva  aplicació  concreta  figura  en  el  
document  de  seguretat  de  l’Ajuntament.  Per  a  l’exercici  dels  seus  drets  d’accés,  
rectificació,  oposició  i  cancel·lació,  els  afectats  podran  adreçar-se  a  l’alcaldia  de  
l’Ajuntament de Celrà. 

Quart. Se  sotmet  aquest  acord  d'aprovació  inicial  i  el  projecte  de  disposició  a  
informació  pública.  S’informarà  mitjançant  anunci  que  es  publicarà  en  el  BOP de  
Girona  per  a  que  les  persones  que  se  considerin  afectades  puguin  presentar  les  
al·legacions i reclamacions que creguin convenients.



                               Acta 7/2013
9 de juliol de 2013

Cinquè.  En  cas  de  no  presentar-se  cap  al·legació  durant  el  termini  d’informació  
pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.

Sisè. Un cop definitiu l'acord d'aprovació, es publicarà el text íntegre de la disposició  
general aprovada al BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Setè. Trametre l’acord d'aprovació definitiva i la informació relativa al fitxer que es  
crea a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la inscripció del fitxer en el  
Registre de fitxers.”

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Montse Rivas Nuñez, portaveu del GM Entesa 
per Celrà, la qual pregunta si quan la ciutadania va anar a recollir els cubells del porta 
a porta va signar algun document de conformitat per tractar la confidencialitat de les 
dades personals a l’arxiu que ara es vol crear.
Pregunta a la que l’alcalde respon que sí. I a la que la secretària indica que en el 
formulari ja s’informava que les dades personals que es facilitaven passarien a formar 
part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Puig Boada, portaveu del GM CIU, el qual 
pregunta si tots els ciutadans ja han recollit els cubells.

L’alcalde respon que hi ha molt poca gent que encara no l’ha recollit, potser un 1%, i 
no descarta que no visquin a Celrà ja que aquests pisos estan buits.

El  senyor Daniel  Cornellà  Detrell,  primer tinent d’alcalde,  indica  que quan aquests 
pisos s’ocupin o els propietaris vinguin a recollir els cubells les dades s’incorporaran al 
fitxer que ara es crea.  

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.

Vots a favor (6):

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

Abstencions (5):

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló.

9.  PRORROGAR PER  UN ANY  EL  PERÍODE  DE  NEGOCIACIÓ DEL  CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ I LA SEVA 
VIGÈNCIA.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor d’Educació i Règim 
Interior, el qual recorda que el conveni col·lectiu  actual del  personal laboral  es va 
denunciar el mes d’octubre de 2010. Quan el govern actual va començar a treballar, 
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una de les primeres accions que va prendre va ser iniciar les negociacions per tenir un 
nou conveni del personal laboral,  i aquestes encara continuen obertes. El dia 3 de 
juliol  de  2013,  la  Comissió  Paritària  va  acordar  prorrogar  un  any  més  tant  les 
negociacions com el conveni. 

El Sr. Bartis exposa que els temps han canviat des de que l’actual equip va assumir el 
govern ja que s’han posat moltes limitacions i s’han retirat drets laborals del personal 
de l’administració pública, i són temps complicats tant per als treballadors de l’àmbit 
públic com de l’àmbit privat. I, en la mesura que sigui possible, aquest govern vol 
canviar les relacions laborals heretades de l’anterior govern de l’Entesa per Celrà, més 
pròpies d’èpoques feudals que de contextos democràtics.

El Sr. Bartis indica que hi ha una qüestió que l’ofèn profundament com a regidor de 
Personal, i és que no accepta certes difamacions que el GM Entesa per Celrà està fent 
respecte dels treballadors de l’Ajuntament, com que des de que hi ha el govern actual 
els treballadors no fan la feina que els toca. 

Demana respecte pels treballadors ja  que aquí  no ha canviat  res i  el  personal  de 
l’Ajuntament treballa amb molta energia i amb molta professionalitat. I prega que es 
deixin al marge els treballadors de la corporació de les disputes polítiques que puguin 
existir entre els diferents grups municipals.      

Tot seguit, es proposa l’aprovació de l’acord següent:

“ANTECEDENTS DE FET

1.-  L’article  4 del  conveni  col·lectiu  pel  personal  laboral  de l’Ajuntament  de Celrà  
desposa que aquest conveni es prorrogarà per anys naturals sempre que no sigui  
denunciat per alguna de les parts almenys 2 mesos d’antelació a la finalització de la  
seva vigència. Quan una de les parts denunciï el conveni, aquest ha de romandre en  
vigor fins que s’aprovi un nou conveni.

2.-  El  conveni  col·lectiu  va  ser  denunciat  el  dia  28  d’octubre  de  2010 davant  el  
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i presentat a l’Ajuntament de  
Celrà en data 20 de gener de 2011, registre d’entrada municipal número 170.

3.-  No  havent  finalitzat  les  negociacions  s’ha  presentat  en  data  2  de  juliol  de  
2013,registre  d’entrada municipal  número  1917,  un  escrit  dels  representants  dels  
treballadors mitjançant el qual se sol·licita la pròrroga d’un any per a la negociació del  
nou conveni així com la seva vigència.

4.- El dia 3 de juliol de 2013 es va reunir la comissió paritària i va acordar prorrogar  
un any més el període de negociació del conveni col·lectiu així com la seva vigència,  
acordant-se un pròrroga que abasta des del dia 8 de juliol de 2013 fins el dia 7 de  
juliol de 2014.

5.- En data 3 de juliol de 2013 ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre  
la
normativa aplicable.

FONAMENTS DE DRET

L’article 86.3 del Reial Decreto Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el  
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat per la Llei 3/2012, de 6 de  
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juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, estableix que excepte  
pacte en contrari, els convenis col·lectius es prorrogaran d’any en any si no hi hagués  
denúncia  entre  les  parts.  Transcorregut  un  any  des  de  la  denúncia  del  conveni  
col·lectiu sense que s’hagi acordat un nou conveni aquell perdrà, excepte pacte en 
contrari, vigència i s’aplicarà, si n’hi hagués, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que  
fos d’aplicació.

En els convenis col·lectius que ja estiguessin denunciats a 8 de juliol de 2012, supòsit  
davant el qual ens trobem, el termini d’un any començarà a computar-se a partir de la
data d’entrada en vigor de La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de conformitat amb el que  
estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2012, de 6 de juliol.

I la Llei 3/2012, de 6 de juliol, va entrar en vigor el dia 8 de juliol de 2012, el que  
puposa que el termini per negociar el conveni, excepte pacte en contrari, finalitzaria el  
dia 7 de juliol de 2013.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent

A C O R D

PRIMER.  Prorrogar un any més el període de negociació del conveni col·lectiu del  
personal laboral de l’Ajuntament de Celrà, així com la seva vigència.
La pròrroga tindrà efectes des del dia 8 de juliol de 2013 fins el dia 7 de juliol de  
2014, en virtut del que disposa la Disposició transitòria quarta de la Llei 3/2012, de 6  
de juliol,  de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en relació amb 
l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

SEGON.- Notificar el present acord als representants dels treballadors.”

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (11):

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló.

10. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT 
A L’EXERCICI DE 2012.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Ramon  Boada  Oliveras,  interventor,  el  qual 
explica que el Compte General 2012 recull tota la documentació amb la instrucció de 
comptabilitat amb les regles 98 a 101, la qual s’ha lliurat a tots/es els/les regidors/es.
A 31 de desembre de 2012 el balanç de situació de l’Ajuntament reflecteix un actiu de 
19.761.352,55 €, i un passiu equivalent. 
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L’interventor  explica  que  hi  ha  equilibri  patrimonial  ja  que  els  actius  fixos  estan 
totalment finançats amb els capitals permanents de 18.960.840,21 €. L’exigible a llarg 
termini,  que  és el  deute de l’Ajuntament  amb les  entitats  financeres,  se  situa  en 
781.478,77 €, i es redueix un 8% respecte de l’exercici anterior. 
El romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals, que abans es feia servir per 
finançar modificacions pressupostàries, a 31 de desembre de 2012 és de 750.708,40 € 
i  ha  estat  un  86%  superior  al  registrat  durant  l’exercici  anterior,  que  era  de 
403.989,44 €.
En virtut de la legislació vigent, aquest romanent que servia per finançar modificacions 
pressupostàries s’hauria de destinar a reduir deute, fet que provoca que l’Ajuntament 
hauria de demanar una pòlissa de crèdit per cancel·lar préstecs a llarg termini.
Cal esperar per comprovar si el govern de l’Estat modifica aquesta legislació pel que fa 
a ajuntaments que compleixen totes les ràtios i estan bé financerament, com és el cas 
de Celrà.        

L’interventor explica que a 1 de gener de 2012 l’existència de diners en caixa era de 
331.759,91 € i al final de l’exercici se situa en 886.203,01 €. Comenta que, a més, 
s’ha  de  tenir  en  compte  que  l’Ajuntament  ha  donat  compliment  amb  la  Llei  de 
morositat i ha pagat durant l’exercici 2012 les factures en un termini inferior a 30 
dies. 

El resultat pressupostari ajustat és de 521.520,62 € i aquestes quantitats reflecteixen 
que la situació financera de l’Ajuntament és molt bona, i més en comparació amb la 
d’altres ajuntaments del voltant. 

Pel  que  fa  a  l’execució  del  pressupost  d’ingressos  i  respecte  a  les  previsions 
definitives, que el situaven en 4.586.309,67 €, s’han reconegut drets per valor de 
4.077.632,70 € la qual cosa indica que el pressupost d’ingressos s’ha executat en un 
88,9%  i  la  part  del  que  no  s’ha  executat  correspon  a  les  subvencions  que  la 
Generalitat de Catalunya encara no ha arribat a reconèixer o concedir. 
Pel  que  fa  a  les  despeses,  l’execució  pressupostària  ha  estat  d’un  79%  i  s’han 
reconegut obligacions per valor de 3.655.276,15 €.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Puig Boada, portaveu del GM CIU, el qual 
comenta que a la pàgina 7 de la memòria, on parla de les retribucions dels membres 
del Ple, s’ha fet constar una quantitat incorrecta ja que l’any 2012 enlloc d’11 regidors 
va haver-hi 12 i pregunta si la retribució d’aquest regidor que falta s’ha imputat en 
una aplicació pressupostària diferent.   

L’interventor respon que un cop impresa la memòria es va adonar de l’error i el va 
esmenar.

El Sr. Puig demana si se li pot lliurar una còpia amb la rectificació i pregunta quina 
quantitat final s’ha de fer constar, a la qual cosa l’interventor respon que el cost total  
de l’equip  de govern,  amb seguretat  social  inclosa,  és de 96.138,16 i  la  resta de 
regidors és de 6.973,60 €.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Montse Rivas Nuñez, portaveu del GM Entesa 
per Celrà, la qual comenta que el seu grup votarà en contra. Això no vol dir que dubti  
de la feina dels  tècnics  ni  dels treballadors de l’Ajuntament,  però si  van votar en 
contra del pressupost de 2012 és evident que aquest compte general és el resultat 
d’aquell pressupost. 
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L’alcalde respon que s’accepta el vot en contra del GM Entesa per Celrà però que ara 
no es vota la decisió política del que s’ha fet amb un pressupost sinó que es vota que 
el pressupost quadri o no. El compte general és una feina tècnica i no política.

El Sr. Puig comenta que s’ha fet una esmena d’un document que no s’ha fet arribar a 
l’oposició,  que la documentació lliurada als regidors és errònia malgrat corregir-se 
posteriorment, que l’oposició ha assistit  a dues reunions de l’aprovació del compte 
general  i  al  Ple  d’avui  es  fa  aquest  aclariment  però  la  situació  continua  sent  la 
mateixa: que l’equip de govern sap que va haver-hi un error que va ser esmenat i que 
l’oposició encara no té la documentació correcta. 

L’alcalde demana excuses per l’errada.

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària general, 
que fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

“ANTECEDENTS DE FET

1.- Format per la  Intervenció  el  compte general  de la  corporació  corresponent  a  
l’exercici de 2012, per Decret d'alcaldia 145/2013, de 21 de març, es va convocar la  
Comissió Especial de Comptes pel dia 24 d’abril de 2013.

En aquesta data, el compte general es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial  
de Comptes, la qual el va informar favorablement. 

2.-  El  compte  general,  amb  l'informe  de  la  Comissió,  es  va  exposar  al  públic  
mitjançant un edicte que es va publicar en el BOP de Girona núm. 86, de 6 de maig de  
2013, i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de quinze dies, durant els  
quals  i  vuit  més  els  interessats  van  poder  presentar  reclamacions,  objeccions  o  
observacions.

Durant aquest termini no se’n va presentar cap.

3.- En data 6 de juny de 2013, mitjançant decret d’alcaldia 292/2013, es va convocar  
la segona reunió de la Comissió Especial de Comptes pel dia 18 de juny de 2013, la  
qual va acordar elevar el compte general al Ple de la Corporació, juntament amb els  
justificants i antecedents perquè l’aprovi.

FONAMENTS DE DRET

1.- S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al  
212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el text refós  
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

2.- L’article 212.4 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que acompanyat dels  
informes de la  Comissió  Especial  de comptes i  de les reclamacions formulades,  el  
compte general se sotmetrà al Ple de la corporació per a que pugui ser aprovat abans  
del dia 1 d’ octubre.

3.- L’article 214.5 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala que les entitats locals  
rendiran al Tribunal de Comptes el compte general degudament aprovat.
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4.- L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, disposa  
que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada exercici directament a  
la Sindicatura de Comptes.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  aquesta  alcaldia  presidència  proposa  al  Ple  
l’adopció del següent

ACORD

Únic.- Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2012, de conformitat  
amb l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de Comptes.”

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.

Vots a favor (6):

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.

Vots en contra (5):

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló

11.  ADHESIÓ  A  L’ASSOCIACIÓ  DE  MUNICIPIS  CATALANS  PER  A  LA 
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Daniel Cornellà Detrell, primer tinent d’alcalde i 
regidor de Medi Ambient, el qual explica que amb aquest acord l’Ajuntament de Celrà 
es vol incorporar a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta 
a porta per assolir  els objectius  principals  d’aquesta  associació,  que tenen molt  a 
veure amb el model mediambiental del municipi. 
A partir del dia 1 de gener de 2014 l’Ajuntament s’hi incorpora com a membre de ple 
dret,  tot  i  que  fa  quinze  dies  es  va  mantenir  una  reunió  amb  representants  de 
l’associació en la que va quedar palès que es comparteix la mateixa filosofia i  les 
mateixes finalitats. L’adhesió és interessant pels beneficis que suposaria, per exemple, 
comprar bosses compostables al  Principat  de Catalunya ja que si  els més de cent 
municipis que fan el porta a porta s’ajunten s’aconseguiria rebaixar el preu d’aquestes 
bosses. I, com aquesta, moltes altres iniciatives força interessants per a Celrà com a 
municipi i com a Ajuntament. 

Tot seguit, se sotmet al Ple la proposta següent:
 
“L’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta és una  
associació  legalment  constituïda,  sense  ànim  de  lucre,  que  es  declara  totalment  
independent  de  qualsevol  interès  polític  o  econòmic,  estant  les  seves  activitats  
regulades d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de  
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,  
reguladora, del dret d’associació, i els seus estatuts. 
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D’acord amb els estatuts de l’associació, els seus fins principals són: 

- Promoure,  en  l’àmbit  de  la  gestió  dels  residus  a  Catalunya,  el  model  de  
recollida  selectiva  anomenat  “Porta  a  Porta”,  tot  entenent  que  aquest  és  
plenament compatible amb els principis de prevenció de la contaminació, de  
minimització  dels  residus,  de  valorització  dels  residus,  de  suficiència,  de 
proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de  
transparència de la informació, i que a més ha demostrat aconseguir el màxim  
grau d’eficiència – tant a nivell quantitatiu com qualitatiu - assolit fins la data.

- Promoure  i  informar  sobre  la  recollida  “Porta  a  porta”  a  tothom qui  pugui  
interessar  i,  de  forma  especial  a  d’altres  ens  locals  (municipis,  consells  
comarcals, mancomunitats, consorcis...), institucions, organitzacions...

- Establir  el  marc adequat per a possibilitar  un  intercanvi  d’experiències més 
fluid entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.

- Optimitzar la recollida ”Porta a Porta”.
- Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta  

a Porta”.

Vistos els estatuts de l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva  
porta a porta;

Atès que l’Ajuntament de Celrà va implantar, el dia 26 d’abril de 2013, la recollida  
selectiva porta a porta de les fraccions següents: FORM, envasos, paper i cartró, i  
resta; 

Per  tot  això,  des  d’aquesta  alcaldia-presidència  es  proposa  al  Ple  municipal,  que  
decidirà el que cregui convenient, l’adopció del següent

  ACORD 

Primer.-  Manifestar la  voluntat  de  l’Ajuntament  de  Celrà de  ser  membre  de 
l’Associació  de  municipis  catalans  per  a  la  recollida  selectiva  porta  a  porta,  amb  
efectes a partir del dia 1 de gener de 2014 així com  manifestar, de forma expressa,  
l’acceptació de les condicions, els compromisos i les obligacions que s’estableixen en  
els seus estatuts, els quals s’adjunten 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 l’Associació  de municipis  catalans per a la  
recollida selectiva porta a porta.”

La votació, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.
 
Vots a favor (6):

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.
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Abstencions (5):

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló

12. MOCIÓ D’OPOSICIÓ AL TANCAMENT DEL CENTRE DE FAUNA SALVATGE 
DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Daniel Cornellà Detrell, primer tinent d’alcalde i 
regidor de Medi Ambient, el qual explica que amb aquesta moció es vol defensar el 
Centre  de  Fauna  Salvatge  dels  Aiguamolls  de  l’Empordà,  que  volen  tancar 
properament. El centre existeix des del 1984 i depèn econòmicament de Departament 
d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi  natural  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.  El  Sr.  Cornellà  explica  els  desavantatges  que  suposaria  per  a  les 
comarques gironines la desaparició d’aquest centre.

Tot seguit, se sotmet al Ple la proposta següent: 

“Des  del  1984,  el  Centre  de  Fauna  dels  Aiguamolls  de  l’Empordà,  el  qual  depèn  
actualment  del  departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi  
Natural (DAAM), atén els exemplars de fauna autòctona salvatge de les comarques  
gironines, i forma part de la xarxa pública de centres de fauna salvatge de Catalunya.

La tasca del centre no es limita únicament a la recuperació i posterior alliberament de  
la fauna autòctona al medi, sinó que també realitza tasques d’investigació, educació  
ambiental, divulgació, estudis epidemiològics relacionats amb la salut pública i control  
d’espècies invasores.

El  nombre  d'ingressos  en  el  centre  s'ha  incrementat  fins  a  apropar-se  als  1000  
exemplars actuals, amb una taxa de recuperació equiparable a la resta de centres de  
fauna de Catalunya, tot i la mancança d'infraestructures i de personal.

Actualment  l'empresa  pública  Forestal  Catalana  S.A.  gestiona  aquest  equipament  
públic, tot i que el centre fou creat per la IAEDEN (Institució Altempordanesa per a la  
Defensa i estudi de la Natura) i posteriorment sostingut per la Fundació Roger Burlet.

L'empresa Forestal Catalana S.A. ha anunciat un nou ERO, que afecta la totalitat dels  
treballadors d'aquest centre, i que ha servit d'excusa al DAAM per tancar el Centre de  
Fauna dels Aiguamolls.

Les conseqüències d'aquest tancament són:

• Les comarques gironines serà l'única zona del Principat sense centre de fauna  
salvatge, tot i que compta amb el major percentatge d'espècies protegides de  
Catalunya.

• Disminuirà el percentatge de recuperació de fauna.
• Desatenció de la fauna salvatge amenaçada.
• Pèrdua  de  seguiment  i  control  de  malalties  potencialment  perilloses  pels  

humans (grip aviar, ràbia...)
• La  finalització  de  projectes  educatius  claus  per  la  conservació  de  la  fauna  

autòctona.
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• La finalització de tasques de control d'espècies invasores.
• Pèrdua de tres llocs de treball.

Sobre la base d’aquests antecedents, aquesta alcaldia presidència proposa al Ple de la  
corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Instar  a  la  Generalitat  de  Catalunya  i  en  concret  al  departament 
d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  ,  Alimentació  i  Medi  Natural,  a  no  fer  efectiu  el  
tancament del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà, i buscar les  
alternatives necessàries per garantir els recursos humans i econòmics suficients per al  
correcte funcionament del centre.
 
Segon. Que l’Ajuntament de Celrà s’adhereix al manifest NO DEIXAREM QUE TANQUI  
EL CENTRE DE FAUNA  de la IAEDEN (Institució Altempordanesa per a la Defensa i  
estudi de la Natura).

Tercer. Difondre,  proposar  i  recolzar  les  mobilitzacions  contra  el  tancament  del  
centre, i incentivar els ciutadans del municipi a participar en aquestes mobilitzacions.

Quart. Trametre  aquest  acord  al  molt  Honorable  Sr.  Josep Maria  Pelegrí  i  Aixut,  
conseller d'  Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi Natural de la  
Generalitat de Catalunya; al director general de medi natural i biodiversitat de DAMM,  
Sr.  Antoni  Trasobares;  a la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a  l’Associació  
Catalana de Municipis i Comarques. I, per últim, trametre aquest acord a l’adreça de  
correu electrònic de la campanya de la IAEDEN  (Institució Altempordanesa per a la 
Defensa  i  estudi  de  la  Natura),  promotora  d’aquesta  iniciativa 
(centredefauna@gmail.com).” 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 

Vots a favor (11):

GM Icelrà-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Magno Remo Maneu Marcos i 
senyora Susana Pascual Pozo.

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega i senyora Júlia 
Palomer Mallorquí.

GM Entesa per Celrà: senyora Montserrat Rivas Nuñez, senyora Mariona Carolà Vilà i 
senyor Josep Amores Adroher. 

GM CiU: senyor Albert Puig Boada i senyor David Mas Roselló

13. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.

El senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Interior, dóna compte dels següents 
decrets d’Alcaldia relatius a personal:

Decret 309/2013, de 11 de juny

mailto:centredefauna@gmail.com
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Amb motiu  de la  baixa  per  malaltia  comuna  de la  Sra.  E.S.G.,  educadora  de les 
escoles  bressol  municipals,  s’amplien  les  jornades  de  treball  de  les  educadores 
següents:

 Sra. L.R.C. de 20 hores a 30 hores setmanals, amb efectes des del dia 12 de 
juny de 2013 fins al dia 30 de juny de 2013.

 D.C.O., de 22,5 hores setmanals a 35 hores setmanals, amb efectes des del 
dia 12 de juny de 2013 fins al dia 30 de juny de 2013.

El Sr. Bartis informa que s’acaba de nomenar la Sra. C.N.V. directora en funcions de 
les escoles bressol municipals fins a la reincorporació de la Sra. S.

Decret 329/2013, de 20 de juny

Arran de la resolució de l’Institut  Nacional  de la Seguretat Social,  que reconeix la 
prestació d’incapacitat permanent en el grau de total de la Sra. M.P.M. amb efectes 
econòmics del dia 10 de juny de 2013, se suspèn el contracte de treball formalitzat 
amb la Sra. P., netejadora de la corporació, amb efectes a partir del dia 10 de juny de 
2013, amb reserva del lloc de treball durant un període de dos anys a comptar des de 
la data de la resolució de l’INSS. És a dir, fins al dia 10 de juny de 2015.

Decret 335/2013, de 21 de juny

A petició de la interessada, s’accepta la dimissió de la Sra. A.V. com a educadora de 
les escoles bressol municipals, amb efectes a partir del dia 1 d’agost de 2013.

El Ple es dóna per assabentat. 

14. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.

De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha 
adoptat des de l’ultima sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el 
desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels 
òrgans  de  govern,  previstos  en  l’article  22.2  a)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.

L’alcalde dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot seguit:
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Registre Data Interessat Descripció
2013/0352 04/07/2013 SECRETARIA Convocatòria ple ordinari: 9 de juliol de 2013
2013/0351 02/07/2013 SECRETARIA  al·legacions al Pla Especial centre acollida animals Girona
2013/0350 02/07/2013 COMPTABILITAT Aprovació relació Factures remesa F/2013/23
2013/0349 01/07/2013 GALLARME 4 SL Donar per complimentat tràmit comunicació activitat
2013/0348 01/07/2013 SECRETARIA Convocatòria junta de govern local de 2 de juliol de 2013
2013/0347 01/07/2013 E.F.C. Donar per complimentat tràmit comunicació bar restaurant
2013/0346 01/07/2013 F.B.R. Donar per complimentat tràmit comunicació activitat
2013/0345 01/07/2013 RECAPTACIO Liquidacions mercat 2on semestre 2013
2013/0344 28/06/2013 L'ESPLAI Llicència ús privatiu instal·lacions municipals
2013/0343 28/06/2013 D.B. Concessió llicència instal·lació rètol
2013/0342 28/06/2013 SECRETARIA Delegació temporal de les funcions d'Alcaldia
2013/0341 25/06/2013 SECRETARIA Nomenaments tinents d'alcalde
2013/0340 25/06/2013 SECRETARIA Delegacions a regidors/es d'atribucions d'alcaldia 
2013/0339 25/06/2013 SECRETARIA Aprovació nova configuració Junta de Govern Local
2013/0338 25/06/2013 COMPTABILITAT Aprovació relació Factures remesa F/2013/22
2013/0337 21/06/2013 UCE CELRA Llicència utilització privativa instal·lacions municipals
2013/0336 21/06/2013 D.M.R. llicència d'utilització privativa instal·lacions municipals
2013/0335 21/06/2013 A.V.P. Acceptació dimissió com a educadora de les escoles bressol municipals
2013/0334 21/06/2013 X.V.P. Autorització llicència utilització privativa instal·lacions municipals
2013/0333 21/06/2013 RECAPTACIO Aprovació inicial padró fiscal IAE 2013.
2013/0332 20/06/2013 J.C.G. Concessió llicència obra menor 
2013/0331 20/06/2013 M.D. Concessió llicència urbanísitca
2013/0330 20/06/2013 M.P.C. Concessió pròrroga per iniciar les obres
2013/0329 20/06/2013 M.P.M. Suspensió contracte de treball
2013/0328 19/06/2013 G.K. Concessió llicència municipal legalització tendal
2013/0327 19/06/2013 RECAPTACIO Liquidacions material escola art curs 2012-2013.
2013/0326 19/06/2013 P.S.F. Devolució fiança residus de la construcció
2013/0325 18/06/2013 SECRETARIA Canvi hora celebració ple extraordina del dia 20 de juny de 2013
2013/0324 18/06/2013 SECRETARIA Designació membres comissió especial de comptes
2013/0323 17/06/2013 COMPTABILITAT Aprovació relació Factures remesa F/2013/21
2013/0322 17/06/2013 SECRETARIA Convocatòria junta de govern local de 18 de juny de 2013
2013/0321 17/06/2013 R.G.P. Aprovació liquidacions diferència per revisió preus
2013/0320 17/06/2013 J.G.LL. Devolució fiança residus
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2013/0319 17/06/2013 SECRETARIA Incautació fiances runes
2013/0318 17/06/2013 SECRETARIA Convocatòria ple extraordinari: 20 de juny de 2013
2013/0317 14/06/2013 D.C.P. Devolució fiança residus
2013/0316 13/06/2013 SECRETARIA Concessió llicència utilització privativa instal·lacions municipals
2013/0315 13/06/2013 SECRETARIA Acceptació revocació parcial subvenció 
2013/0314 13/06/2013 TRANSPORTES EQUESTRES LLOES SL Concessió llicència ocupació temporal terrenys ús públic local
2013/0313 13/06/2013 G.K. Concessió llicència ocupació temporal terrenys ús públic local
2013/0312 12/06/2013 RIFRIAL SL Concessió llicència obra menor 
2013/0311 12/06/2013 X.P.B. Concessió llicència ocupació temporal terrenys ús públic local
2013/0310 12/06/2013 J.B.E. Concessió llicència ocupació temporal terrenys ús públic local
2013/0309 11/06/2013 L.R. i D.C. Ampliació jornada laboral educadores 
2013/0308 11/06/2013 N.F.M. Concessió ajut familiar i permis per formació de parella estable
2013/0307 11/06/2013 SECRETARIA Aprovació conveni col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
2013/0306 11/06/2013 SECRETARIA Aprovació conveni col·laboració per a pràctiques en empreses
2013/0305 10/06/2013 RECAPTACIO Donar de baixa càrrec per duplicitat
2013/0304 10/06/2013 ALCOR CELRA SL Declaració de caducitat llicència urbanística i devolució fiança residus
2013/0303 10/06/2013 TRANSPORTES EQUESTRES LLOES SL Aprovació liquidació taxa ocupació terrenys ús públic local
2013/0302 10/06/2013 D.C.O. Concessió llicència ocupació terrenys via pública
2013/0301 10/06/2013 COMPTABILITAT Aprovació relació factures remesa F/2013/20
2013/0300 10/06/2013 M.R.C. Devolució fiança de residus
2013/0299 10/06/2013 J.P.M. Concessió llicència obra menor 
2013/0298 10/06/2013 J.F.S. Concessió llicència urbanística
2013/0297 10/06/2013 J.P.Q. Concessió llicència obra menor 
2013/0296 10/06/2013 S.A.P. Donar per complimentat tràmit comunicació activitat
2013/0295 10/06/2013 PEDALS BIKE SL Concessió llicència instal·lació rètol
2013/0294 10/06/2013 PEDALS BIKE SL Donar per complimentat tràmit comunicació activitat
2013/0293 06/06/2013 INTERVENCIO Modificació pressupostària 4/2013
2013/0292 06/06/2013 SECRETARIA 2a convocatòria Comissió Especial de Comptes
2013/0291 06/06/2013 RECAPTACIO Aprovació liquidacions IAE 1r trimestre 2013
2013/0290 06/06/2013 RECAPTACIO Aprovació liquidació taxa prestació servei escoles bressol maig curs 2012-2013
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15. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

No s’escau. 

16. INFORMACIONS.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Júlia Palomer Mallorquí, regidora de Joventut i 
Comunicació, la qual informa del següent:

JOVENTUT

 Durant el mes de juliol es duen a terme les activitats d’estiu, que inclouen 
una sortida aquest divendres a Port Aventura i els dos divendres següents 
al Water World. Precisament aquesta última sortida és una proposta que van 
fer  els  nens  i  les  nenes  del  Consell  Infantil,  a  més  de  dues  propostes 
d’activitats  que també es realitzaran durant el mes de juliol,  com són la 
gimcana d’aigua pel dia 26 de juliol i la festa de l’skate park.

 El proper cap de setmana se celebra la Revetlla de Sant Hou i, per segon 
any consecutiu, els joves hi participen de manera activa. El divendres hi ha 
un sopar i després un recital de cantautors, grups locals i DJ’s.  

COMUNICACIÓ

 Es continua treballant per millorar els índex de transparència del 
web  municipal.  S’ha  demanat  tota  la  informació  als/les  regidors/es 
municipals i un cop s’hagi recopilat es penjarà al web de l’Ajuntament ja 
que  és   important  per  a  la  ciutadania  conèixer  les  persones  que  la 
representen.

 Durant les properes dues setmanes ja es podrà presentar la 33a 
edició del butlletí municipal. El butlletí es vol obrir a la ciutadania i a les 
entitats,  i  precisament en aquest número hi  surt  l’Armari  dels  Aliments, 
entitat  creada  recentment  i  que  en  aquests  temps  té  una  importància 
cabdal, i  també s’ha reservat un espai per a l’Associació de Comerciants. 

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Magno  Remo  Maneu  Marcos,  regidor  de 
Participació Ciutadana i Esports, el qual informa del següent: 

 La Flama del Canigó finalment va arribar a Celrà i agraeix el gran esforç fet 
per les diferents entitats i per la gent que hi va participar per aconseguir 
aquesta fita, especialment a aquells que van pujar al pic de la muntanya. Va 
anar tot molt bé, malgrat ser una cosa molt improvisada, i ha tingut tant 
èxit que fins i tot un municipi del voltant ja ha demostrat el seu interès per 
participar-hi l’any vinent. 

 Agraeix l’excel·lent organització del sopar del Pessebre Vivent, que va anar 
molt bé i al que s’hi va afegir gairebé tothom que va participar per portar la 
Flama a Celrà. 

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Daniel  Cornellà  Detrell,  regidor  de  Cultura, 
Serveis Socials, Salut, Atenció a la Ciutadania, Cooperació i  Medi Ambient i Mobilitat, 
el qual informa del següent:
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CULTURA

 Ha començat l’Estiu a la Fresca i ja s’ha celebrat el Festival Emergent, al 
qual hi ha assistit 300 persones malgrat ser el primer any que es fa.  

 Les  activitats  programades  continuen  aquest  dijous  amb  propostes 
variades  per  a  tots  els  públics  i  edats:  concerts  de  violoncels,  música 
clàssica, Xindriada poètica que organitzen diverses entitats del municipi en 
col·laboració amb l’Ajuntament, i una nova edició del Ressopó a la Nit amb 
Canimas i Tom Hagan. La setmana que ve se celebra la Revetlla de Sant 
Hou, el divendres la Festa Jove i dissabte havaneres, rom i ball.  També hi 
ha prevista la segona sardinada popular de la Colla Gegantera de Celrà.  

 El dia 13 de juliol se celebra el primer Memorial Paco Suarez, organitzat 
pel Club de Petanca en col·laboració amb l’Ajuntament. És un homenatge a 
un treballador de l’Ajuntament que estava molt implicat amb el municipi, i 
aquest li ret aquest homenatge. Convida tothom a assistir-hi i participar-hi. 

 El diumenge 14 de juliol hi ha el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.
 El dia 18 de juliol continua el Ressopó amb Maria Rodés i Inspira.
 El  dia  19  de  juliol  els  joves  d’Arran  passaran  el  documental 

“Guanyarem” al Teatre Ateneu i se celebra el Torneig de Petanca a Can 
Ponac.

 El dia 20 de juliol l’Animal a l’Esquena fa activitats.
 El dia 25 de juliol acaba el Ressopó amb Quart Primera i Joana Serrat. 
 El dia 27 de juliol se celebra la Festa del Segar i el Batre, que aquest 

any s’ha reconvertit a l’assumir-la nova gent i s’ha canviat la data. 

COOPERACIÓ

 El dia 22 de juliol  es fa la presentació de l’Agenda Llatinoamericana, 
amb un audiovisual, xerrada i tastet musical. 

MEDI AMBIENT

 En relació a la recollida selectiva de residus s’han publicat  els 
índex del mes passat, que són molt positius ja que s’han superat 
els del mes anterior quant al tant per cent de matèria reciclada. 

 L’Agència Catalana de Residus va realitzar una caracterització de 
l’orgànica del municipi i els resultats van ser increïbles ja que hi 
havia un 1,15% d’impropis, quantitat que no s’havia aconseguit 
mai  des  de  l’any  1997,  que  es  quan  es  van  començar  a  fer 
aquestes caracteritzacions. Totes les dades estan penjades a la 
pàgina  web  municipal.  Aquest  fet  permetrà  que  Celrà  pugui 
cobrar el màxim per tona que va a l’abocador i Celrà serà un dels 
pocs  municipis  de  Catalunya  que  cobra  aquest  màxim 
econòmic/tona ja que la qualitat, per ara, és molt bona. 

SERVEIS SOCIALS

 La compra de la furgoneta adaptada ja està en marxa i el més 
probable  és  que  durant  el  mes  de  setembre  ja  se’n  pugui 
disposar, que servirà per a la gent gran del municipi o per a gent 
amb problemes de mobilitat. 

 Com  a  regidor  de  Salut,  conjuntament  amb  l’alcalde,  es  va 
celebrar una reunió d’alcaldes i alcaldesses afectats/des per la 
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supressió del servei d’ambulància als municipis. A instància de 
l’Ajuntament  de  Celrà,  la  reunió  es  va  realitzar  amb  els/les 
alcaldes/esses i regidors/es de salut afectats/des i es va decidir 
enviar  una  carta  conjunta  per  demanar  explicacions  per  les 
males  maneres  com  s’ha  decidit  anul·lar  aquest  servei 
d’ambulància, ja que els municipis s’han assabentat a través de 
la premsa. 
De manera oficial, l’única carta que ha arribat a l’Ajuntament és 
la de resposta a la que els ajuntaments van enviar de manera 
conjunta. L’alcalde va assistir a la reunió en la que donaven les 
explicacions  oportunes,  nefastes  com  sempre,  ja  que  la 
referència per anul·lar aquest servei no és el número de vides 
que s’han salvat pel fet de disposar d’una ambulància, sinó que 
és el número d’usuaris que l’han utilitzat. Això demostra que tan 
sols importa el número d’usuaris/any i no el número de vides que 
s’han salvat. I com a exemple, el d’una família del municipi que 
ha  tingut  un  incident  fa  poc:  un  cop  suprimit  el  servei 
d’ambulància, el nen es va fer mal al Centre Cívic i els pares van 
esperar ¾ d’hora per a que el vinguessin a buscar però donat 
que l’ambulància no arribava van haver de portar pel seu compte 
el nen al metge.    
I donat que això no pot ser, l’Ajuntament convocarà les entitats i 
la ciutadania per fer mobilitzacions i actuacions i intentar canviar 
la situació.

    
L’alcalde  comenta que el  que es va extreure de la  reunió  és que és una situació 
inamovible, però hi ha el compromís que el 98% dels serveis arribaran en menys de 
20  minuts.  Els  reunits  van  acordar  que  si  els  serveis  superen  aquest  temps  es 
remetria la queixa corresponent. I avisa la població de Celrà que si algú necessita el 
servei  d’ambulància  i  aquesta  triga  més de 20 minuts  a arribar  ho facin  saber  a 
l’Ajuntament per fer la reclamació oportuna.  

L’alcalde informa del següent:

 S’han arranjat una gran part dels camins de la Llera del Ter i  ara s’està 
creant la subbase del que serà el carril bici que connectarà la carretera de 
Juià amb l’Institut, Falgueres i la carretera de Palamós. 

El Ple es dóna per assabentat.    

17. PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Albert Puig Boada, portaveu del GM CIU, el qual 
pregunta per què no s’ha segat la zona on se celebra Sant Joan, com s’ha fet cada 
any. I donat que els propietaris als que els tocava fer-ho no ho han fet perquè no ho 
fa l’Ajuntament. També vol saber com està la licitació de la construcció de les pistes 
de pàdel i com ha anat l’obertura de la piscina aquest estiu.

El senyor Magno Maneu Marcos, regidor d’Esports, respon que respecte a la licitació 
per a la construcció de les pistes de pàdel ha quedat una única empresa, Padlink SL. 
Actualment, l’Ajuntament està a l’espera que justifiquin haver constituït la garantia 
definitiva i tenen fins divendres per fer-ho. Aleshores, continuarà el procediment amb 
els terminis que s’estableixen en el plec de clàusules. 
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Pel que fa a la piscina, un dels temes importants era continuar amb els torns dels 
casals d’estiu, que ja es van pactar. Tan sols hi ha hagut una instància de queixa, que 
no és greu. Un cop ha parlat amb l’empresa, la sensació és que aquest any s’utilitzarà 
molt aquest equipament i, per exemple, el cap de setmana passat va haver-hi molta 
gent. I sembla que aquesta serà la tònica habitual durant l’estiu. 

L’alcalde  respon que,  respecte  a  la  sega,  aquest  any ha  estat  extraordinàriament 
plujós i per aquest motiu l’herba ha crescut més que mai. Hi ha el mateix personal de 
sempre i per a aquest any s’ha contractat una persona de reforç per complementar les 
tasques de la brigada.
Pel que fa als particulars, se’ls ha enviat una carta per a que seguin i netegin les 
parcel·les i, si no ho fan, ho farà l’Ajuntament de manera subsidiària, i es repercutirà 
el cost als propietaris. Hi ha llocs on s’ha segat dues vegades però hi ha hagut tanta 
pluja que aquest any ha crescut l’herba de manera inusual a tot arreu. 
      

CLOENDA.-  No havent-hi cap altre assumpte per tractar l’alcalde conclou la sessió, 
quan són les 21.25 hores, i  dóna les gràcies als assistents al Ple i als oients.  De tot el 
qual, jo, com a secretària general de la corporació, en dono fe.


