
Acta 2/2016
8 de març de 2016

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 2/2015
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 1a convocatòria
Data: 8 de març de 2016
Horari: de 20.30 hores a 21.35 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 8 de març de 2016, es reuneixen a la sala de
sessions  d’aquest  Ajuntament,  prèvia  convocatòria  realitzada  a  l’efecte  en  els  termes
establerts legalment, 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, el secretari.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Tinents/es d'alcalde

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Maria del Mar Camps Mora

Regidors/es

Sr. Hector Cabrera Valera
Sra. Mercè Amich Vidal 
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sra. Susana Pascual Pozo, que s’incorpora en el punt 5
Sr. Jordi Puig Boada
Sr. David Mas Roselló
Sra. Irina Gil Abuin

Secretari 

Sr. Jaume Solà Molinas
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE FEBRER DE
2016.

D’acord amb 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 l’acta que
es va distribuir amb la convocatòria.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelrà-
ERC, que comenta que al punt  16. Precs i preguntes, a la resposta número 3 de l’alcalde
respecte a la potabilitzadora, el Sr. Fernàndez replica que “el conveni de col·laboració que hi
ha amb el municipi de Bordils pel que fa al tractament de les seves aigües residuals establia
que es portaria a terme sempre que fos possible i pregunta si aquest fet podria modificar el
conveni”. I el Sr. Fernàndez indica que en lloc d’aigües residuals ha de dir aigües de boca.

No es formula cap més observació, per la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat. 

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

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que dóna
compte del següent decret d’Alcaldia relatiu a personal:

Decret 61/2016 d’1 de febrer

S’amplia la jornada de treball de la Sra. C.B.P., educadora de les escoles bressol municipals,
des del dia 2 de febrer de 2016 fins a la incorporació de la persona que substitueixi  la
totalitat del lloc de treball deixat vacant per la Sra. E.E.P. (de baixa per malaltia comuna a la
qual seguirà el gaudi del seu permís de maternitat).

El Ple es dóna per assabentat. 

3. INFORMACIONS.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Hector Cabrera Valera, regidor de Joventut i Patrimoni,
que informa del següent:

JOVENTUT

1. Després de triar els seus representants, avui s’engega el Consell Infantil. El dia 24 de
març es celebrarà una reunió amb els setze representants titulars i suplents (8 de
l’Escola Falgueres i 8 de l’Escola l’Aulet) per explicar-los el funcionament del Consell. 
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2. El 27 de març va tenir lloc la Festa de Carnestoltes i dijous es farà una reunió entre
l’Ajuntament, el Sr. Lluís del Centre Cívic i els membres del Jovent per valorar com va
anar i si hi ha coses a millorar. 

L’alcalde cedeix la paraula a la  senyora Mar Camps Mora,  regidora d’Atenció  Ciutadana,
Compromís Nacional  i  Internacional  i  Comunicació  i  Noves Tecnologies,  que informa del
següent:

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1. D’acord  amb  els  criteris  de  transparència,  s’ha  renovat  l’Info  Participa,  que  el
desenvolupa la Universitat Autònoma de Barcelona. 

COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL-COOPERACIÓ

1. Durant el mes de febrer s’ha celebrat la xerrada   Parlem de l’Islam i fem-ho bé amb la
intervenció de la Sra. Dolors Bramon, experta d’aquest món, i també el Sr. Quim
Arrufat  per  parlar  del  Kurdistan.  Van  assistir-hi  unes  cinquanta  persones  a  cada
xerrada. 
Pel dissabte 2 d’abril es passarà el documental   A tu què et sembla?, en relació amb
el cas de la Sra. Esther Quintana, i que comptarà tant amb la seva assistència com
amb la del director del documental tot just una setmana abans de l’últim judici que
s’ha de celebrar sobre aquest cas.  

2. El dia 9 d’abril vindrà el Sr. Arcadi Oliveras a parlar del Tractat Transatlàntic de Lliure
Comerç entre els Estats Units i la Unió Europea.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Jan  Costa  Rengel,  regidor  de  Serveis  Socials  i
Habitatge, que informa del següent:

SERVEIS SOCIALS

1. El dia 26 de febrer va assistir a la Taula Comarcal per a la Prevenció i Pal·liació de la
Pobresa Energètica del Gironès.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que informa del següent:

MEDI AMBIENT

1. S’han mantingut reunions amb l’ADF i amb Galanthus, s’ha realitzat una visita al bosc
de les pedreres.   

2. L’Ajuntament  col·labora  amb  el  Consell  Comarcal  del  Gironès  per  a  la  difusió
d’informació i el lliurament de les targetes de banda magnètica per poder accedir a la
deixalleria comarcal. 
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3. S’ha participat  a l’Assemblea de l’Associació de Municipis Catalans per a l’acollida
selectiva del Porta a Porta.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que informa del següent:

GENT GRAN

1. Ha mantingut una  reunió amb la directora de Jubilus Gerontologia, que és
l’empresa que realitza el servei d’Oficina d’Atenció a les Persones de Can Ponac, per
veure quins projectes es faran aquest any, per compartir sensacions, etc.

IGUALTAT

1. Avui  és  el  Dia  Internacional  de  la  Dona i  divendres  passat  ja  van començar  les
activitats  amb un Cine  Fòrum. Ahir  al  Local  Jove  també es va  treballar  aquesta
temàtica i tot i que s’havia de fer un taller, no va acabar de funcionar del tot per
manca d’assistents. Però sí que s’han dut a terme actuacions dels joves del Local que
participen en el Projecte Reinicia’t. Aquesta mateixa tarda s’ha fet un acte que ha
estat molt positiu, ja que hi ha assistit força gent i ara a l’Ateneu s’està celebrant un
acte de caire musical.
Durant aquests dies es duran a terme actes potser no tan visibles com el d’avui però 
es fan en col·laboració amb àrees diferents i  que posen de manifest la voluntat  
que totes les àrees treballin pel gènere i la igualtat entre persones.   

2. En un parell de setmanes hi haurà una reunió amb la Direcció General d’Igualtat de
la Generalitat de Catalunya per desplegar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, contra
l’homofobia i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:

EDUCACIÓ

1. El  mes passat  es  va  celebrar  el  Consell  Escolar  Municipal per  tractar  dos temes
d’importància per als centres educatius i per a la comunitat educativa. El primer, el
consum de tabac davant dels centres educatius i altres equipaments municipals on
això no està permès (instal·lacions esportives i entrada Institut).

Es va acordar iniciar una campanya educativa a les escoles i a l’Ajuntament amb la 
instal·lació  de rètols indicatius conforme no es permet fumar en aquests  espais,  
enviant cartes a les famílies de l’Institut perquè ajudin dient als seus fills que no  
fumin davant de l’Institut, ja que la normativa no ho permet.

L’altre  tema  que  es  va  tractar  va  ser  com  gestionar  el  pressupost que  té  la  
corporació de 4.000 €  per fer programes formatius de convivència a les escoles.  
En principi s’ha escollit, per consens, organitzar activitats i tallers adreçats a mestres

i alumnes relacionats amb l’assetjament escolar.   

Al  respecte,  hi  ha  un  model  finlandès molt  interessant  que  es  diu  Kiva i  que  
actualment s’aplica en les escoles amb ensenyament en anglès però cal esperar la 
traducció al català. I mentre el Departament d’Ensenyament dóna la seva aprovació, 
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es buscaran altres empreses i/o associacions que facin tallers a les escoles amb la 
finalitat  de treballar  aquesta  temàtica  que preocupa tant  als  docents  com a les  
famílies. 

2. S’està  encetant  un  projecte en  l’àmbit  organitzatiu  de  les  escoles  bressol.
Actualment, cada escola bressol té una directora que comparteix tasques de direcció
amb tasques d’atenció a l’aula. Amb la finalitat de donar més coherència a les dues
escoles bressol i dotar-les d’un projecte únic, s’ha decidit hi hagi una única directora
per ambdues escoles i que tan sols faci tasques de direcció. D’aquí es vol fer una
prova pilot per al proper curs 2016-2017 més tenint en compte que el dia 31 de juliol
finalitza  el  mandat  de  quatre  anys  de  les  directores actuals.  El  procediment  per
escollir la nova directora és el que estableix el reglament: les directores i educadores
amb plaça en propietat decidiran mitjançant votació quin projecte dels presentats les
convenç més.   

    
3. Ahir  va  mantenir  una  reunió  amb  la  tècnica  d’Educació,  el  Departament

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el delegat territorial, Sr. Polanco, per
parlar de temes diferents:  evolució de l’alumnat els propers tres anys a les escoles
d’infantil i primària del municipi, ensenyar-li les inversions estructurals que s’han fet
al municipi a l’Escola Aulet i el  projecte imminent de canvi d’ubicació de la cuina i
ampliació del despatx de claustre de mestres. Es va insistir que l’Ajuntament està
apostant fort perquè l’Aulet mantingui la qualitat en els equipaments que requereix
una  escola  alhora  que  es  va  demanar  la  col·laboració  del  Departament,  ja  que
l’Ajuntament està anant més enllà del que li pertoca. 

El  Sr.  Polanco es va comprometre  que en el  pressupost  del  2017 hi  haurà  una  
aportació econòmica per fer alguna inversió que encara requereix l’Aulet.   

ESPORTS

1. A finals del mes de febrer se celebrarà un nou Consell Municipal d’Esports per tractar
tres temes:

 La Festa de l’Esport del mes de maig
 Com gestionar els ajuts econòmics a les entitats esportives
 Explicar la primera reunió de regidors d’Esports que es va celebrar de

l’àrea  metropolitana  de  Girona  (municipis  que  tenen  frontera  amb
Girona: Fornells, Vilablareix...). Aquesta trobada va ser interessant, ja
que es van compartir els models que existeixen a l’hora d’ajudar els
diferents equips esportius i es va acordar mantenir comunicació entre
els municipis per no solapar les mateixes activitats, com per exemple
la coincidència de dia d’una marxa popular.  

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. S’ha adjudicat a l’empresa Impacte Visual la senyalització del Polígon Industrial, que
queda distribuït per sectors de colors.  

L’alcalde informa del següent:

1. S’han realitzat visites a diferents empreses del municipi, al Departament d’Empresa
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  conjuntament  amb  els  tècnics  de  Promoció
Econòmica, i dijous hi ha prevista una trobada amb el director de l’ACA a Barcelona.
També s’ha assistit amb la regidora de Medi Ambient de la corporació a la trobada de
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l’Associació de Municipis Porta a Porta, a dos consells d’alcaldes (un amb el president
de  la  Generalitat  i  l’altre  amb  el  president  de  la  Diputació)  per  tractar  temes
nacionals amb el primer i per parlar de les subvencions del 2016 amb el segon, i
també hi ha hagut una reunió amb l’Associació de Comerciants.

2. Novament l’Ajuntament de Celrà ha rebut un  requeriment en relació amb la moció
que es va aprovar en sessió plenària del dia 10 de novembre de 2015 i  pel que
demanen  tota  la  documentació  relativa  a  la  moció  que  el  Ple  va  aprovar  per
unanimitat: què va votar cada regidor/a, qui va votar la urgència de la moció i què es
va votar després de la urgència, els informes del secretari i de l’interventor i què va
dir cada regidor/a si és que van parlar durant el debat d’aquesta moció. 

L’alcalde indica que la resposta ha estat la mateixa que ja es va donar el mes de
desembre.  Ahir  a  la  tarda  van  venir  els  mossos  d’esquadra  i  se’ls  va  lliurar  el
comunicat  en  què  tots  els  grups  municipals  acorden  no  enviar  cap  tipus  de
documentació.  Per  tant,  des  d’ahir  a  la  tarda  ja  hi  ha  una  resposta  oficial  de
l’Ajuntament de Celrà.    

3. Demà hi  ha  una  trobada  veïnal  a  Promoció  Econòmica per  detallar  les  diferents
ubicacions que l’Àrea d’Urbanisme proposa per fer el primer  pipican al municipi. I
entre tots cal decidir el lloc idoni i el que pugui utilitzar més gent. 

4. Aquest diumenge se celebra el 44  è   Aplec de la Sardana i anima a tothom a anar-hi i
participar-hi. 

 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2016 MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT I
SUPLEMENT DE CRÈDIT.

L’alcalde fa un resum detallat de la modificació pressupostària 2/2016, mitjançant concessió
de crèdit i suplement de crèdit.

Tot seguit, cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelrà-
ERC,  que  pregunta  si  s’ha  fet  la  modificació  1/2016,  a  la  qual  cosa  l’alcalde  respon
afirmativament i que es va fer per incorporar diners del 2015 que no s’havien executat i que
s’executaran durant el 2016. No és una decisió política sinó que corresponen a actuacions
que no s’han executat l’any anterior.

El  senyor Jaume Solà Molinas, secretari,  explica que aquesta incorporació de romanents
s’aprova per Decret d’Alcaldia i per aquest motiu no passa pel Ple.  

Tot seguit, el secretari fa una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a la part dispositiva del
present acord, per a les quals les consignacions previstes  són insuficients en el pressupost
ordinari actual o bé perquè no existeix crèdit, estem davant unes despeses específiques que
no es poden demorar, es necessita tramitar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari i
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suplement de crèdit que caldria finançar amb romanent líquid de tresoreria i amb baixes en
despeses.

FONAMENTS DE DRET

1. D’acord amb l’article 177.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) en relació amb
l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i
comptable els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits són aquelles modificacions
del Pressupost de despeses mitjançant el que s’assigna crèdit  per a la realització d’una
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i pel qual
no existeix crèdit en el pressupost o bé el crèdit previst resulta insuficient o bé no pot ser
objecte d’ampliació.

2. D’acord amb l’article 177.4 del TRLRHL en relació amb l’article 36.1.c) del RD 500/1990,
de 20 d’abril, que la desenvolupa en matèria pressupostària i comptable, els suplements de
crèdit  i  crèdits  extraordinaris  es  podran  finançar  indistintament,  entre  altres  recursos,
mitjançant baixes i anul·lacions de crèdit.

3. D’acord amb l’article 177.2 del TRLRHL en relació amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de
20  d’abril,  que  la  desenvolupa  en  matèria  pressupostària  i  comptable,  la  proposta  de
modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a l’aprovació del Ple
de la Corporació.

4. D’acord  amb l’article  177.2  del  TRLRHL en  relació  amb l’article  38.1  i  38.2  del  RD
500/1990,  de  20  d’abril,  que  la  desenvolupa  en  matèria  pressupostària  i  comptable,
l’aprovació  dels  expedients  pel  Ple  es  realitzaran  amb subjecció  als  mateixos  tràmits  i
requisits  que els pressupostos, havent de ser executius dins del mateix  exercici  que es
varen autoritzar.
En la tramitació dels expedients de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
seran  d’aplicació  les  normes  sobre  informació,  reclamacions  i  publicitat  aplicables  a
l’aprovació dels pressupostos de l'Entitat Local.

5.  La Disposició addicional sisena de la LO 2/2012 modificada per la LO 9/2013 disposa
com podem aplicar aquest superàvit.

6. Vist l’informe de l’interventor de caràcter econòmic i del secretari de caràcter jurídic, de
data 24 de febrer de 2016.

7. Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  pressupostària  número  2/2016,
mitjançant  concessió  de  crèdit  extraordinari  i  suplement de crèdit,  que es finança amb
romanent líquid de tresoreria i amb baixes en despeses, d’acord amb el següent detall:
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Segon.  Exposar  al  públic  aquest  expedient,  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Tercer. En  cas  de  no  presentar-se  reclamacions,  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  i
suplement de crèdit es considerarà aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,  per
resoldre-les.  

Quart.  Un cop aprovada definitivament,  es tornarà a publicar en el butlletí  Oficial  de la
Província, resumida a nivell de capítols.
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.

Vots a favor (9)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyor Hector Cabrera
Valera i senyora Mercè Amich Vidal.

GM CIU: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

Abstencions (3)

GM Icelrà-ERC: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa i senyor Jordi
Puig Boada 

5. MODIFICACIÓ TERCERA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
DELS RESIDUS MUNICIPALS.

En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora la senyora Susana Pascual Pozo.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i Medi
Ambient, que explica que la modificació tercera del contracte del servei de recollida selectiva
dels residus municipals ve motivada per l’ampliació en cinc hores de la jornada laboral de
l’educador ambiental que les farà servir per a campanyes preventives i educatives. 

La Sra. Ferrer indica que aquesta ampliació ha estat possible, ja que la compra de bosses
compostables es realitza des de l’any passat a través de l’Associació de Municipis Catalans
de la Recollida Selectiva Porta a Porta i això ha implicat la reducció de l’import del contracte.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelrà-
ERC, que pregunta si ja s’ha arribat a un acord amb l’empresa Tirgi per l’amortització de
capital que es va fer indegudament. 

El secretari explica que primer es va fer una proposta i es va donar audiència a Tirgi i es va
detectar que en la segona modificació del contracte existia una amortització que no s’havia
comptabilitzat  bé.  Ara  això s’ha  corregit  i  s’ha  fet  una segona proposta,  donant  també
audiència a l’empresa, que s’ha mostrat d’acord i ho ha manifestat per escrit. 

El Sr. Fernàndez pregunta si aquesta amortització cobreix l’ampliació d’horari de l’educador
ambiental, a la qual cosa el secretari respon que l’estalvi que s’ha generat és el que ha
servit per a aquesta ampliació. 

Tot seguit, el secretari fa una lectura de la proposta que es sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1.  En data  3 d'abril  de 2013 es  va formalitzar  el  contracte  administratiu  del  servei  de
recollida selectiva dels residus municipals de Celrà amb l'empresa Tècniques i recuperacions
del  Gironès  Tiroi,  SL,  amb  un  preu  del  contracte  de  942.715,20  Euros,  IVA  exclòs
(1.036.986,70, euros, IVA inclòs), pel termini de quatre anys. Contracte que s'ha de prestar
amb subjecció  al  plec de clàusules  administratives  particulars  i  al  plec  de prescripcions
tècniques particulars.
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2. En data 10 d’abril de 2014, es va formalitzar el primer annex del contracte administratiu
del servei selectiva dels residus municipals que recull les modificacions relacionades amb el
parc mòbil adscrit al servei de recollida, l’ampliació del servei de la FORM a tot els grans
productors  del  municipi  i  l’ampliació  del  servei  de  recollida  de residus  porta  a  porta  al
polígon industrial. 

3. En data 29 de maig de 2015, es va formalitzar el segon annex del contracte administratiu
del servei selectiva dels residus municipals que recull les modificacions relacionades amb
l’ampliació  del  servei  de  recollida  de  la  FORM  domiciliària  durant  els  mesos  de  calor,
l’ampliació del servei de recollida del paper i cartró domiciliari perquè passi a ser setmanal,
la  supressió  del  subministrament  de  les  bosses  i  fundes  compostables,  i  l’amortització
parcial del contracte corresponent a les partides de la FORM. 

4. En data 22 de gener de 2016 el secretari de la corporació emet informe sobre la legislació
aplicable a l'assumpte i el procediment a seguir. 

5.  En  data  25  de  gener  de  2016,  mitjançant  resolució  d’Alcaldia  49/2016,  s’inicia  el
procediment  de  modificació  del  contracte  de  serveis  de  recollida  selectiva  dels  residus
municipals d’acord a la proposta de modificació, de data 18 de gener, del responsable del
contracte, la qual consisteix en l’ampliació de la jornada laboral de l’educador ambiental, i
també d’acord a l’informe de secretaria emès en data 22 de gener 2016.

5. En data 26 de gener de 2016, es trasllada al contractista, Tècniques i Recuperacions del
Gironès TIROI SL, la resolució d’Alcaldia 49/2016, de 25 de gener, per la qual se li concedeix
audiència per a què manifesti el seu posicionament en relació a la proposta de modificació
del contracte de data 18 de gener. 

6. En data 2 de febrer, s’emet informe de secretaria on es constata que durant  el termini
d’audiència al contractista s’observa, per part de l’Ajuntament de Celrà, que existeix una
errada material pel fet de considerar l'amortització parcial del contracte de les partides de la
FORM,  inclosa  a  la  segona  modificació,  com  una  reducció  del  contracte.  Aquesta
amortització no pot ser considerada com una rebaixa doncs l’import corresponent ha estat
efectivament  satisfet  al  contractista.  I  que  per  tant,  l’import  acumulat  de  les  dues
modificacions és de 1,67 %, no excedint el 10% de l’import anual del contracte. 

8.  En  data  5  de  gener  de  2016,  per  Decret  d'Alcaldia  83/2016,  s’inicia  de  nou  el
procediment  de  modificació  del  contracte  de  serveis  de  recollida  selectiva  dels  residus
municipals i es va donar audiència  al contractista per un termini de deu dies hàbils amb
trasllat de la proposta de modificació del contracte emesa pel responsable del mateix perquè
presentés les al·legacions que estimés pertinents. I en data 26 de febrer de 2016 (registre
d'entrada municipal número 729) l'empresa adjudicatària ha donat la seva conformitat a la
proposta de modificació.

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 99, 105, 106, 107, 108, 210, 211 i 219 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.

2. Articles 29 i 333 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.

3.  Articles  97  i  102  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  què  s’aprova  el
reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

4. I vista la competència del Ple, de conformitat amb la Disposició Addicional segona, primer
apartat, 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.

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD

Primer. Ratificar el Decret d'Alcaldia 83/2016, de data 5 de febrer, en virtut del qual s'incoa
el  procediment  de  modificació  del  contracte  del  servei  de  recollida  selectiva  de  residus
municipals.

Segon.  Aprovar  la  modificació  del  contracte  del  servei  de  recollida  selectiva  de  residus
municipals de Celrà (en tant que es recull en el Plec de clàusules administratives particulars)
en els termes expressats en la proposta de la responsable del contracte i que suposa un
increment  de  la  jornada  laboral  de  l’educador  ambiental  en  5  hores  setmanals  per
augmentar  el  nombre  de  campanyes  d’educació  ambiental  i  per  realitzar  un  butlletí
informatiu periòdic relacionat amb la recollida selectiva porta a porta. 

Passant a ser el preu del contracte, un cop incorporada la primera i segona modificació i la
tercera que s’està tramitant del contracte, de 238.885,99 euros anuals, IVA exclòs.

Tercer. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document on s’hagi
formalitzat la modificació del contracte, d’acord amb l’article 29.2 del TRLCSP.
Quart.  Comunicar  les  dades  bàsiques  del  contracte  adjudicat  al  Registre  Públic  de
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP. 

Cinquè. Fer públic aquest acord en el perfil de contractant de l’Ajuntament en el termini de
48 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la modificació del contracte. 

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

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyor Hector Cabrera
Valera i senyora Mercè Amich Vidal

GM  Icelrà-ERC:  senyor  Gerard  Fernàndez  Tatjé,  senyor  Enric  Cabarrocas  Illa,  senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada 

GM CIU: senyor David Mas Roselló i senyora Irina Gil Abuin

6. DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI 2015.

L’alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 10/2016, de 16 de febrer, relatiu a la liquidació
del  pressupost  de  la  corporació  de  l’exercici  2015  i  que  es  transcriu  íntegrament  a
continuació:

D’acord  amb  l’expedient  de  tramitació  de  la  liquidació  pressupostària  corresponent  a
l’exercici  2015,  que  comprèn  el  pressupost  de  2015  i  els  pressupostos  tancats  de
l’Ajuntament.

De conformitat amb l'informe emès per l’Interventor municipal en data 17 de febrer de 2016

HE RESOLT

Primer. Aprovar el resultat pressupostari corresponent a l'exercici 2015 de l’Ajuntament, de
conformitat amb el que disposen els articles 96 i 97 del RD 500/1990 i Regla  57 de l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, d'acord amb les següents dades:
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 RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES
 DRETS 

RECONEGUTS NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
 AJUSTAMENTS 

 RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions  corrents 5.457.271,65     4.014.901,60     1.442.370,05       

b.Altres operacions no financeres 245.334,98        895.351,02        650.016,04 -         

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.702.606,63          4.910.252,62          792.354,01          

2. Actius financers 13.740,00               13.740,00               -                           

3. Passius  financers -                             69.086,95               69.086,95 -           

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.716.346,63         4.993.079,57         723.267,06          

AJUSTAMENTS

4. Crèdits gastats f inançats  amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals 555.543,87        

5. Desviacions  negatives de financiació de l'exercici 267.370,51        

6. Desviacions  positives de financiació de l'exercici 289.555,18        533.359,20          

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.256.626,26       

Segon. De conformitat amb el que disposen els articles 101 a 103 del RD 500/1990, aprovar
l'Estat de romanent de Tresoreria d'acord amb el següent detall:

 

COMPONENTS

1. Fons líquids 2.518.878,44    2.029.371,04      
2. Drets pendents de cobrament 1.423.933,20    1.209.355,83      

+ del  Pressupost corrent 638.645,76      
+ del  Pressupost tancat 673.116,63      
+ de Operacions no pressupostàries 112.170,81      

3. Obligacions pendents de pagament 628.258,74       714.174,23         
+ del  Pressupost corrent 166.822,46      235.793,68    
+ del  Pressupost tancat -                       -                     
+ de Operacions no pressupostàries 461.436,28      478.380,55    

4. Partides pendents d'aplicació 143.272,88 -      41.600,00 -          
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 143.272,88         41.600,00         
+ pagaments pendents d'apl icació definitiva -                       -                     

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 3.171.280,02    2.482.952,64       
II. Saldos de dubtós cobrament 457.146,45          
III. Excés de finançament afectat 102.692,91          

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 2.513.063,94    1.923.113,28       

IMPORTS 2015 IMPORTS 2014

ESTAT DEL ROMANENT  DE TRESORERIA

Tercer.  D'acord amb el disposa l'article 90.2 de RD 500/1990, donar compte de l'aprovació
de la liquidació al Ple en la primera sessió que es realitzi.

Quart.  D'acord amb l'article 91, de l'esmentat Decret, remetre còpia de la liquidació, a la
Direcció General d'Administració Local, del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d'Economia i Hisenda.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelrà-
ERC, que comenta que per a l’Administració pública finalitzar l’any amb superàvit està bé
doncs són moments de crisi, però a vegades això es pot interpretar com a èxit o bé que amb
aquests diners es podrien fer més coses al municipi i no es fan. 
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L’alcalde  respon  que  aquests  diners  provenen  de  l’any  2015  i  que  de  cares  al  2016
precisament avui al Ple s’ha aprovat una modificació pressupostària amb el romanent de
Tresoreria per fer coses al municipi.

El Sr. Fernàndez contesta que no parla de romanent sinó del que sobra cada any, que passa
a ser romanent l’any següent i no el mateix any. 

El senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, indica que si a nivell pressupostari
s’executen el 100 % de les despeses, el pressupost es tancaria amb números negatius.
Quan es parla de drets reconeguts vol dir impostos que s’han girat i que hi ha el dret de
cobrar però que moltes vegades no es cobren mai i cal donar de baixa. 
Per tant, cal tenir en compte que si s’executa el 100 % del pressupost l’Ajuntament mai
ingressaria  el  previst  inicialment.  En  el  pressupost  es  preveuen  despeses  per  donar
cobertura a les baixes de malaltia del personal, que en funció de l’any poden pujar o baixar. 
I ara, en una part del romanent que s’ha incorporat del 2015 al 2016 figuren els 700.000 €
perquè encara no s’han gastat i no representen una obligació ja que no existeix cap factura.
No hi ha factures per valor de 700.000 €, però sí hi ha factures compromeses que encara no
han arribat però sí ho faran durant el 2016.    

El Sr. Fernàndez li demana que comprovi l’estat d’execució del 2015 i que vegi que en els
impostos més importants s’ha recaptat més del que estava pressupostat.

El Sr. Bartis indica que la política de l’equip de govern és no exagerar ni inflar els ingressos
per si després el resultat no és l’esperat. 

El Sr. Fernàndez replica que pel que fa als ingressos el risc no pot ser complir el 100 % del
pressupostat ja que s’està fent una política recaptatòria conservadora.  

L’alcalde comenta que el pressupost previst per al 2016 és de 5.000.000 € quan fins ara no
s’ha arribat a aquesta quantitat i això ja deixa entreveure la línia que es pensa portar aquest
any quant a les necessitats del municipi que s’han de dur a terme. 

El Ple es dóna per assabentat. 

7.  MOCIÓ DE  SUPORT  A  LA  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  DEL  GOVERN DE  LA
GENERALITAT PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mercè Amich Vidal, regidora de Gent Gran i Igualtat,
que explica que aquesta moció la presenten els tres grups municipals  i  vol  ressaltar-ne
vàries coses: 

Els  tres grups municipals  aproven de manera conjunta una moció d’interès comú per a
tothom, independentment de la família política a la que es pertanyi. S’ha de començar a
treballar des de la regidoria d’Igualtat i s’ha d’ampliar a totes les àrees de l’Ajuntament i a
tots els espais de vida pública i de ciutadania que hi ha. I agraeix que tothom estigui unit en
aquesta qüestió. 

Aquesta moció ressalta l’aprovació l’any passat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes, que és la primera llei sectorial en matèria d’igualtat de gènere a
Catalunya i que atorga un marc normatiu sobre el que treballar. 

La Sra. Amich indica que ara el repte és aconseguir que això no sigui paper mullat i això vol
dir treure del paper les paraules boniques i portar-les a la pràctica a tot arreu no tan sols a
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les entitats del poble sinó també a les persones i als nostres àmbits familiars, personals i
laborals. 

Indica que la moció destaca la transversalitat de gènere, que des de la regidoria i com a
aposta política (i tal i com assenyala la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la
Dona) és “l’eina que ha de donar com a resultat un canvi de models organitzatius i uns nous
valors que repercuteixin en l’actitud de les persones....”.  I  arribar a aquesta visió de la
societat és un procés que requereix transformacions que seran llargues però que si hi ha el
compromís i ganes de tirar-les endavant podran tenir lloc algun dia. 

Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una
lectura de la proposta que es sotmet al Ple:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat pel 8 de març de 2016, Dia Internacional de
les Dones, la següent 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Enguany celebrem el 8 de març en un context totalment nou. Per una banda, Catalunya ha
iniciat un procés polític per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana, i ho ha
fet amb el compromís de dur-lo a terme d’una manera democràtica,  massiva, sostinguda i
pacífica  que  permeti  l'apoderament  de  la  ciutadania  a  tots  els  nivells  i  es  basi  en  una
participació oberta,  activa i  integradora (Resolució 1/XI del  Parlament de Catalunya,  sobre
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015 Tram. 250-00001/11).

Per  una  altra  banda,  finalment  disposem  d’un  marc  normatiu  que  estableix  i  regula  els
mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida: la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.

Aquest nou context fa que la celebració d’aquest Dia internacional de les dones prengui avui
una dimensió, si cap, encara més significativa.

El 1791 Olympe de Gouges va escriure la seva famosa Declaració dels Drets de la Dona i la
Ciutadana,  com a  reacció  a  la  Declaració  dels  Drets  de  l’Home i  del  Ciutadà  que  només
reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en una manifesta situació
d’inferioritat.

La Declaració dels Drets de la dona i la Ciutadana començava amb les següents paraules:
‘Home, ets capaç de ser just? Una dona et fa aquesta pregunta.’ I el seu Article 1 establia
textualment: ‘La dona neix lliure i és igual que l’home en drets. Les distincions socials només
poden estar fundades en la utilitat comuna’.

Més de 200 anys després,  el  Parlament de Catalunya  ha aprovat  la  Llei  per  a  la  igualtat
efectiva de dones i homes, fruit d’un llarg camí de les dones a favor dels seus drets i de la
seva llibertat; un camí que, al nostre país igual que a d’altres, es va iniciar amb la reivindicació
històrica del moviment de dones i del moviment feminista. En una diada com la d’avui no hem
de passar  per  alt  que els  avenços  aconseguits,  després  de molts  temps,  són  fruit,  entre
d’altres coses, de la lluita i l’esforç de moltes dones. Dones que amb la seva valentia i el seu
sacrifici van fer possible que la veu de totes i cadascuna d’elles fos escoltada.

El preàmbul de la Llei 17/2015,del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes comença
dient:



Acta 2/2016
8 de març de 2016

‘El  dret  fonamental  de  la  igualtat  de  dones i  homes constitueix  un valor  cabdal  per  a  la
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar
el sistema patriarcal, androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no
només ha d’ésser reconegut legalment sinó que, a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva
implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals.’

I més endavant diu:

‘En definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha
de permetre construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i
en l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària.’

Aquesta Llei cal situar-la en el context d’una transformació de les polítiques públiques que té
l’objectiu d’emmarcar normativament la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els
àmbits, i que contribuirà a fer possible l’exercici d’una democràcia plena.

Transversalitat que és plantejada com una eina que ha de donar com a resultat un canvi de
models organitzatius i uns nous valors que repercuteixin en l’actitud de les persones i en les
actuacions dels actors polítics,  econòmics i  socials.  Cal que,  des de les institucions,  anem
feminitzant la societat, és a dir, anem incorporant les dones, les seves aspiracions, les seves
aportacions i formes de fer, la seva sensibilitat, al centre de la política.

Som conscients que la perspectiva de les dones ha de ser tinguda en compte, no pot quedar
invisible davant la suposada universalitat del que és masculí.  Cal reconèixer el valor d’allò
femení,  tradicionalment  menystingut  i  ignorat  per  l’esfera  pública,  que  és  on  es  prenen
decisions. Allò femení parla del benestar de les persones per contraposició a la centralitat que
ocupa el benefici econòmic. Quan una societat dóna importància a allò femení, al benestar de
les persones, tota la societat hi guanya.

Hem avançat en la transformació dels marcs legals, ara disposem d’una Llei que ens aporta els
mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació de les
dones.

Sabem  que  les  lleis  són  importants,  són  bàsiques,  però  també  sabem  que  han  d’anar
acompanyades  de  transformacions  socials  i  culturals  que,  a  través  de  la  reflexió  i  el
compromís,  tant  a  nivell  individual  com  a  nivell  comunitari,  ens  permetin  construir  un
imaginari  col·lectiu que incorpori  el reconeixement de l’experiència i l’expertesa femenina i
feminista en tots els àmbits. Perquè les noves referències de relació entre dones i homes, han
de ser referències de relació basades en el respecte de la diferència entesa com un valor social
imprescindible. Perquè no podem oblidar que la identitat de gènere és una construcció cultural
i social; que el canvi serà fruit del treball i de la lluita de moltes dones per ésser reconegudes
en i des de la seva singularitat, sense cedir davant els estereotips de gènere; estereotips que
no contemplen la diversitat de les dones i representen una limitació en els seus projectes i
desitjos.

Arribar a aquesta visió de la societat és un procés que requereix transformacions. Es tracta
d’anar  deconstruint,  de  mica en mica,  les  condicions  socials  i  culturals  determinants  d’un
sistema que concep i explica el món tot mantenint les dones en el marge, i d’anar avançant,
pas a pas, cap a una societat més justa i més lliure per a dones i homes. I això és feina de tot
el conjunt de la societat, de les institucions i també de la ciutadania.

Des del Govern de la Generalitat som totalment conscients d’aquesta realitat i per això volem
expressar avui públicament la nostra voluntat de dialogar amb les dones per conèixer les seves
experiències i reconèixer les seves experteses i donar suport al procés de visibilitat de les
aportacions de les dones per aconseguir, conjuntament, projectar noves mirades sobre el món
i trobar noves vies de transformació personal i col·lectiva cap al respecte i l’equitat.
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Volem també fer públic el nostre compromís d’impulsar i desenvolupar el manament que el
nou marc normatiu per a la igualtat efectiva de dones i homes ens dóna, i de fer-ho de manera
coordinada i col·laborativa amb totes les institucions i amb tots els actors implicats.

Gràcies a les lluitadores i lluitadors del passat, dones i homes d’avui podem viure en llibertat i
decidir sobre els nostres actes com a persones de ple dret. Gràcies a les reivindicacions dels
feminismes i a les mobilitzacions de les dones que ens han precedit,  avui disposem de les
eines per seguir avançant en el camí cap a la igualtat efectiva de dones i  homes. Perquè
aquest no és un camí finalitzat, encara ens resta molta feina per fer, moltes fites per assolir,
hem de seguir avançant.

Des del món municipal català, també ens volem fer nostra aquesta declaració institucional del 8
de març de 2016, que ens encoratja a seguir lluitant per assolir l’equitat de gènere. 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Directorial, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a la declaració institucional
del Govern de la Generalitat pel Dia Internacional de les Dones.

Segon. Trametre  aquest  acord  a  l’Institut  Català  de  les  Dones,  a  les  associacions  locals  de
defensa de la igualtat de gènere i als mitjans de comunicació municipals.

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

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyor Hector Cabrera
Valera, senyora Mercè Amich Vidal

GM  Icelrà-ERC:  senyor  Gerard  Fernàndez  Tatjé,  senyor  Enric  Cabarrocas  Illa,  senyora
Susana Pascual Pozo, senyor Jordi Puig Boada 

GM CIU: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

8. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

En compliment del que estableix l’article 91.4 del ROF, l’alcalde proposa que s’inclogui a la
consideració del Ple, i per raó d’urgència, un assumpte no comprès dins l’ordre del dia i que
correspon a la modificació del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Celrà
per a la compra agregada de xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals de l’antiga
Fàbrica Pagans amb empreses de serveis energètics o micro-empreses.

L’alcalde comenta que és un assumpte urgent doncs la Diputació de Girona necessita que
s’aprovi  aquesta  modificació  per  iniciar  ja  el  procediment  de  la  compra  agregada.  La
Diputació  de  Girona  té  a  punt  els  plecs  però  necessita  el  compromís  de  l’Ajuntament
conforme hi ha una variació econòmica que implica aportar una part del cost que té aquest
projecte. I el que es canvia és la clàusula quarta ja que s’hi afegeix una aportació econòmica
complementària que fa que l’Ajuntament no quedi lligat a l’empresa tants anys i que el cost
de l’amortització sigui encara menor.
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L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelrà-
ERC, que indica que el seu grup municipal vota a favor però sense saber el cost real ni els
anys d’amortització.

L’alcalde  respon  que  això  no  ho  sap  ningú  però  segons  els  càlculs  que  ha  realitzat  la
Diputació, a partir d’aquesta nova aportació pot oscil·la entre els quatre o cinc anys. I abans
d’aquesta amortització es parlava d’uns quinze anys.   

L’alcalde sotmet la urgència a votació, la qual és aprovada per unanimitat:

Vots a favor (13)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyor Hector Cabrera
Valera, Mercè Amich Vidal

GM  Icelrà-ERC:  senyor  Gerard  Fernàndez  Tatjé,  senyor  Enric  Cabarrocas  Illa,  senyora
Susana Pascual Pozo i senyor Jordi Puig Boada 

GM CIU: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

Tot seguit, l’alcalde cedeix la paraula al senyor Jaume Solà Molinas, secretari, que fa una
lectura de la proposta que es sotmet al Ple:

D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions per a la  instal·lació  de
calderes de biomassa, publicades al BOP número 36 de 23 de febrer de 2015, les activitats objecte
de les línies 1 i 2 previstes a les bases s’hauran d’executar amb empreses de serveis energètics o
micro-empreses de serveis energètics. 

L’Ajuntament de Celrà ha estat beneficiari  de la subvenció per instal·lar calderes de biomassa
llenyosa forestal en equipaments de titularitat i/o gestió municipal,  i va sol·licitar realitzar una
licitació agrupada amb una empresa de serveis energètics. 

En el procediment de redacció dels plecs l’Ajuntament de Celrà ha manifestat la voluntat de reduir
els anys de contracte previstos inicialment en el projecte, la qual cosa es tradueix en una major
aportació  econòmica  per  part  de  la  corporació,  i  per  tant,  no  es  correspondrà  únicament  al
concepte inicial descrit en la clàusula quarta del conveni.

L’Ajuntament  de  Celrà  ha  sol·licitat  la  modificació  de  la  clàusula  quarta  del  conveni  relatiu  a
l’aprovació de la despesa i del procediment administratiu.

Donat  que en sessió  plenària  de  l’Ajuntament de Celrà,  de  dat  13  d’octubre  de 2015,  es  va
aprovar el conveni amb la clàusula quarta relativa a l’aprovació de la despesa redactada de la
forma següent:

”... de compromís de despesa per import de 23.391,00 €/any (IVA inclòs) equivalent a la
despesa  actual  de  subministrament  i  manteniment  energètic  existent,  en  concepte  de
contractació agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o
micro  ESE  en  el  que  l'empresa  adjudicatària  es  compromet  a  fer  la  instal·lació,
subministrament  i  manteniment.  Aquest  compromís  serà  vigent  per  la  durada  del
contracte, que serà acotat segons el període de retorn de la inversió de l’empresa.”

I donat que s’ha sol·licitat modificar l’import per tal d’incloure una aportació econòmica respecte a
la prevista inicialment en el conveni que permeti la reducció dels anys de durada del contracte, la



Acta 2/2016
8 de març de 2016

clàusula quarta es veu modificada pel que fa a l’import i el concepte del mateix en els següents
termes:

"...  de  compromís  de  despesa  pels  imports  següents  en  relació  amb  la  contractació
agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el
què  l'empresa  adjudicatària  es  compromet  a  fer  la  instal·lació,  subministrament  i
manteniment:
-  23.985,50  €/any  (IVA  inclòs)  equivalent  a  la  despesa  actual  de  subministrament  i
manteniment  energètic  existent.  Aquest  compromís  serà  vigent  per  la  durada  del
contracte, que serà acotat segons el període de retorn licitat.
- Una aportació complementària de 171.000 € (IVA inclòs)."

Vist  que l’Ajuntament  de Celrà  ha manifestat  la  seva voluntat  de  modificar  aquesta  clàusula,
comprometent-se a disposar de partida necessària i suficient d’acord amb el Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, del text refós de la Llei de contractes del sector públic, prèvia licitació
i amb l’aportació de la reserva de crèdit o document acreditatiu pertinent. 

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  es  proposa al Ple de  la  corporació  l’adopció de l’acord
següent

ACORD

Primer.  Modificar la clàusula quarta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Celrà per procedir a la contractació o compra agregada de xarxa de calor amb biomassa als edificis
municipals  de  l’antiga  fàbrica  Pagans amb empreses  de serveis  energètics  o  micro-empreses,
aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Celrà el dia 13 d’octubre de 2015, en el sentit que
allà on deia:

”... de compromís de despesa per import de 23.391,00 €/any (IVA inclòs) equivalent a la
despesa  actual  de  subministrament  i  manteniment  energètic  existent,  en  concepte  de
contractació agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o
micro  ESE  en  el  que  l'empresa  adjudicatària  es  compromet  a  fer  la  instal·lació,
subministrament i manteniment.”

Ha de dir:

"...  de  compromís  de  despesa  pels  imports  següents  en  relació  amb  la  contractació
agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el
què  l'empresa  adjudicatària  es  compromet  a  fer  la  instal·lació,  subministrament  i
manteniment:
-  23.985,50  €/any  (IVA  inclòs)  equivalent  a  la  despesa  actual  de  subministrament  i
manteniment  energètic  existent.  Aquest  compromís  serà  vigent  per  la  durada  del
contracte, que serà acotat segons el període de retorn licitat.
- Una aportació complementària de 171.000 € (IVA inclòs)."

Segon. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en
especial, per a la signatura del conveni.

Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona i a Tresoreria i Comptabilitat de la

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

Vots a favor (13)
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GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Maria del Mar Camps Mora, senyor Hector Cabrera
Valera, senyora Mercè Amich Vidal

GM  Icelrà-ERC:  senyor  Gerard  Fernàndez  Tatjé,  senyor  Enric  Cabarrocas  Illa,  senyora
Susana Pascual Pozo, senyor Jordi Puig Boada 

GM CIU: senyor David Mas Roselló, senyora Irina Gil Abuin

II 
PART DE CONTROL

9. 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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10. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, representant del GM ICelrà-
ERC, que felicita els ciutadans que el proper dilluns van a recollir el premi a la Fundació
Carulla per haver fet la carbonera com a model d’integració social.

El Sr. Fernàndez pregunta el següent:

1. Fa uns tres anys es va preparar el dossier per al concurs de la concessió de les
aigües públiques i pregunta com està el tema actualment. 

2. Què té pensat fer l’equip de govern amb el Pla Parcial de Falgueres (Sud 2) que es
va aprovar l’any 2008 i que està arribant el seu termini?

3. Com han quedat els balanços energètics de l’any 2015?

4. Com està funcionant el sistema de la biomassa de l’Escola Falgueres?

5. Arran de les obres de consolidació de la Casa Feliu s’ha pogut comprovar que és
un edifici que té molts punts interessants i pregunta si s’ha previst estudiar-lo per
catalogar-lo com a bé cultural d’interès local. 

L’alcalde respon el següent:

1. Fa unes tres setmanes s’ha celebrat una reunió amb Prodaisa perquè portin el
balanç de l’any 2015, tant de costos com d’ingressos, amb la finalitat de fer el
concurs. L’equip de govern ja ha mantingut vàries reunions per estudiar si es
municipalitza, si la gestió la portarà una empresa mixta, si seguirà el mateix
model actual, etc…

2. Pla  Parcial  Falgueres:  actualment  no  s’hi  està  treballant  ja  que  no  existeix
l’interès dels propietaris d’aquesta zona i d’altres del municipi per tirar endavant
les urbanitzacions degut al cost tant important que suposa per a les famílies que
tenen terrenys. I fins que aquestes famílies no estiguin d’acord no es pot fer res.

3. Balanços  energètics  any  2015:  farà  arribar  a  cada  regidor/a  l’excel  amb  els
consums energètics.

4. Biomassa Escola Falgueres: ha parlat amb el responsable d’aquesta àrea i li va
comentar que potser encara era una mica aviat per poder-ho valorar doncs no ha
estat un hivern tan fred com el de l’any passat.

5. Casa Feliu: per ara no s’ha plantejat cap catalogació i potser per a l’any vinent es
realitzarà alguna actuació per refer-la interiorment i dotar-la de vida. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Susana Pascual Pozo, representant del GM ICelrà-
ERC, que pregunta que si en el cas d’existir la iniciativa privada respecte al Pla Parcial
Falgueres es podria escoltar i executar-ho.

L’alcalde respon que la iniciativa privada ja ha existit però ha de ser més del 50%, a la
qual cosa la Sra. Pascual pregunta que si en aquest supòsit es podria parlar de fer una
modificació puntual.
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L’alcalde respon que no es pot comprometre a parlar de fer una modificació puntual i
insisteix que fa falta més del 50% per tirar-ho endavant. 

La Sra. Pascual pregunta si hi ha un recull d’estadística de temperatura ambient quant a
la biomassa a l’Escola de Dansa, a la qual cosa l’alcalde respon que creu que no s’ha fet.

El Sr. Bartis indica que té constància que la temperatura ambient de l’Escola Falgueres no
es fa de manera metòdica els dotze mesos de l’any però sí durant l’estiu per denunciar
davant el Departament d’Educació les temperatures tan elevades que hi ha a les aules
dels  pisos superiors  i  que  superen els  llindars  de  l’acceptable  per  realitzar  l’activitat
pedagògica.

La senyora Susana Pascual Pozo, representant del GM ICelrà-ERC, pregunta el següent:

1. Com va anar la visita als Serveis Territorials d’Empresa?

2. Teniu coneixement d’una expedient de regularització d’una empresa del tercer
sector instal·lada al municipi?

L’alcalde respon el següent:

1. Ell  va  realitzar  la  visita  als  Serveis  Territorials  d’Empresa  juntament  amb  el
regidor i el tècnic de Promoció Econòmica i la tècnica de la Depuradora municipal.
També  els  van  acompanyar  alguns  membres  de  la  Junta  de  l’Associació  de
Propietaris.
Va ser una reunió interessant doncs es van posar sobre la taula els problemes de
la depuradora de Celrà i el que poden afectar el poble. La reunió de dijous es va
fer amb el director general, la persona que més jerarquia té de l’ACA, i si no
anava bé aleshores tocaria parlar amb el conseller d’Empresa.   

Des de l’Ajuntament es va demanar a les empreses que fessin una previsió de
creixement tant en inversions com en llocs de treball per als propers anys a curt i
a mitjà termini, tot lligat amb l’aigua que necessitaran. I quan aquestes tres xifres
es posen sobre la taula, tothom mostra molt interès, ja que és un polígon que
està en expansió doncs les empreses estan superant els moments tan dolents que
hi ha hagut i moltes d’elles han començat a invertir al municipi ampliant les seves
estructures  i  contractant  personal.  I  l’Ajuntament  també  s’avança  fent
directament el projecte d’ampliació de la depuradora, que ha estat vist amb molt
bons ulls. 

2. ERE: ja són conscients que hi ha una empresa que l’està fent a causa de millores
tecnològiques i això origina l’ERE amb l’acomiadament d’unes trenta persones.
Però entre la  gent que ha demanat la  baixa voluntària  i  les persones que es
jubilaran en total seran una vintena de persones les que es quedaran sense feina,
i els serveis de Promoció Econòmica faran tot el possible per ajudar-los.

  
CLOENDA.  Sense  cap  altre  assumpte  per  tractar,  l’alcalde  conclou la  sessió  agraint
l’assistència dels presents al Ple i dels oients. De tot el qual, jo, com a secretari general
de la corporació, dono fe.
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